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مقدمه
اعالمیه حقوق کودک در سال  1924در ژنو مطرح شد و ایدد حقدوق کدودک در
اساس اعالمیه حقوق کودک ،در سال  1989تدوین و در مجمد عمدومس سدانما
ملل متحد و طس پیما نامه  54ماد اي ه نام حقوق کودک 1و ا عضدوی

دیا ان

 180کشور ه تصویب رسید و در سال  1995مورد اصالح و ان ینس مجددد ردرار
گرف  .این پیما نامه همنظدور حماید

و محافظد

ان حقدوق کودکدا در را در

تمامس اَشكال خشون  ،استثمار ،سوءاستفاد و هر رداري غیرردانونس دود و در
حق تأمین هداش  ،دسترسس آناد ه اطالعات ،آمدونشوپدرورش رایگدا و حدق
مشارک

کودکا تأکید اساسس دارد و حقوق کودک حماید

ردانونس و رسدمس ان

همه کودکا در نمینههاي توسعه ذهنس ،جسمس ،احساسدس ،اجتمداعس ،اخالردس و
ارتصادي را در تمام دنیا ر عهد دارد (موسا-میتا.)2005 ،2
حقوق کودکا شامل همه مفاهیم جسدمس ،روا شدناختس ،جامعدهشدناختس و
حتس سیاسس راي آ ها اس
نژاد ،رنگ ،ملی

(مري )2012 ،3که اید دو توجده ده دیدن ،ن دا ،

مورد توجه ردرار گیدرد (نیندايس .)1389 ،یكدس ان را هداي یدا

حقوق کودکا ه آ ها ،کمکگرفتن ان سیستم آمدونشوپدرورش اسد
 .)1389اويوی

اصلس آمونش؛ حمای

ارنشهاي آ اس

(د یدري،

ان فرد و همداهنگس دا جامعده و پد یرش

(مري.)2012 ،

مهددمتددرین رکددن حقددوق کددودک ،حقددوق تر یتددس اسدد

کدده ددر عهددد

)1. Convention on the Rights of the Child (CRC
2. Moosa-Mita
3. Merey
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آمونشوپرورش اس

(امیري ،رائدي ،ضدرغامس و حسدینندژاد .)1395 ،دروارد

کودک و آمونشوپرورش دو واژ مكمل و وا سته ه هم ود و ارتباطس تنگاتندگ
ددا یكدددیگر دارنددد (آذر ایجددانس .)1389 ،اگددر دده هددر طریقددس کودکددا ان
آمونشوپرورش محروم شوند یا تعلیم و تر ی
مناسبس نخواهند داش

مناسب ه آ ها ارائده نشدود ،رشدد

و شاید نتوانند ه نندگس خود ادامه دهند ( ارري ،سدجادیه

و توسلس .)1389 ،تمام انسا ها نیان هحق «آمونشوپرورش» دارند و اگر کودکدا
در مسیر رشد خود ،آمونش مناسب کسب نمایند ،نندگس آ ها هخو س ادامده پیددا
خواهد کرد (امیري و همكارا .)1395 ،
آمونش وپرورش در کشورها آماد کرد داناآمدونا دراي

مهمترین رساي

پدد یرفتن نقدداهدداي گوندداگو اجتمدداعس و مشددارک

فعددال در جامعدده اسدد

(پوررهرمانس .)1383 ،نا راین ،آگا ود داناآمونا ه حقوق کودک ده سداخ
جامعهاي سايمتر کمک ه سزایس مسکند (نینايس .)1389 ،رنامه درسدس ،ده منزيده
رلب نظام آمونشس ،یكس ان اصلسترین سترهاي شكل دهند نظام رفتاري کودکدا
اس

(د یري)1389 ،؛ نیرا ادراک کودکا ان حقورشا در نمینههداي گونداگو را

رشد مسدهد ،ه مسئول ود در ربدال حقدوق خدود و دیگدرا کمدک مدسکندد و
نمینههاي النم راي دسترسس ه فرص هاي گوناگو و انتخدا

یشدتر را فدراهم

مسآورد (هاگلوند و تالندر .)2010 ،1ا توجه ه این مهم ،ورود مؤيفههداي حقدوق
تر یتس کودک ه کتا هاي درسس مقط ا تدایس ،ان شیو هداي مهدم اشداعه حقدوق
تر یتس کودک اس ؛ نیرا کودکدا نخسدتین تجر ده شدكلگیدري شخصدیتس را در
دورا ا تدایس کسب مسکنند و همچنین غايب فعايید هداي آمونشدس و پرورشدس
کتا هاي درسس صورت مسگیرد ،ي ا کتدا هداي درسدس ان

کشور ،در چارچو

کارآمدترین ا زار در انتقال مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک ه داناآمونا مس اشند
(ملكس.)1384 ،
پاور و آيیسو

2

ر این اورند که کتا هاي درسس ،هویژ محتواي کتا هداي
1. Hägglund and Thelander
2. Power and Allison
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تعلیمات اجتماعس اید در این نمینه نقا مهمس داشته اشند .کتا هداي تعلیمدات
اجتماعس اید انتا کنند مسائل اجتماعس و فدردي اشدند تدا داندا آمدونا در
فرایند نهادینهشد شخصیتشا ان وظایف و حقوق خود آگاهس یا ندد ( ده نقدل ان
مري .)2012 ،مفاهیم کتا

فارسس ه ديیل عامل اصلس یادگیري ن ا ملس کشور و

اشارات فراوا ه مؤيفههاي حقوق کودکا در رانو اساسس کشور اعث مسشدود
که حقوق کودکا مستقیماً در ذهنشا رسوخ یا د (یاريرلس ،حسدینس و صدیادي،
 .)1396نا راین ،هدف اصلس پدژوها ررسدس میدزا تدروی و افدزایا آگداهس
داناآمونا ه مؤيفههداي حقدوق کدودک ان طریدق محتدواي کتدا هداي درسدس
تعلیمات اجتماعس و کتا

فارسس دور آمونش ا تدایس ود.

چارچوب نظری پژوهش
ابعاد حقوق تربیتی کودك

گسترش رویكردي حقوق شر مبتنس ر آمونشوپرورش ،نیانمند چدارچو س اسد
که سه دسته حقوق را در ر مسگیرد ،این سه دسته عبارتند ان:
 حق دسترسس ه آمونش؛
 حق رخورداري ان آمونشوپرورش اکیفی ؛
 احترام ه حقوق انسانس در آمونشوپرورش.
این ا عاد ه هم وا ستهاند و آمونشوپرورش مبتنس ر حقوق شدر ایدد دراي
تحقق هر سه مورد عمل کند ( یانیه یونیسف :رانو آمونشوپدرورش دراي همده،
.)12016-2012
النمه حق رخورداري ان آمونش وپرورش ،کسب اطمیندا ان تمدام ارددامات
النم راي دستیا س کودکا ه تعلیم و تر ی
ه حاشیه راند شد اس

در سراسر جها  ،انجمله کودکانس که

(رائدي ،چهار اشلو و خوشنویسا .)1393 ،

مطايعات سیاري نشا مسدهد که تعداد نیادي ان داناآمونا در کشدورهاي
مختلف ان ثروتمند تا فقیر ،در ه دس

آورد مهارتهاي اويیه راي توانمند دود
1. Unicef: Education for all
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در دنیاي امرون موفق نبود اند ،ي ا اید تمرکز ر ارتباط میا دور آمونشدس ،نقدا
معلما و طبیع

و اخالق در محیط یادگیري یشتر شود (نینايس .)1389 ،رویكرد
شناختهشدد حقدوق کدودک دود و ایدد ده

مبتنس ر حقوق ،مستلزم ه رسمی

حقددوق انسددانس کودکددا در مدرسدده ،احتددرام کددافس گ اشددته شددود تددا توانمندددي
داناآمونا رشد یشتري داشته تا آمدونشوپدرورش توانمندد ،مشدارک جویانده،
شفاف و پاسخگو توسعه یا د (راسمناد .)1381 ،
آمونش و پرورش اکیفی
و رفا ه دس

سالم

را نمستوا ددو توجده ده حقدوق کودکدا در

آورد .در نیر ،مجموعهاي ان عناصر مرکزي کده دراي هدر

یک ان ا عاد سهگانه ذکرشد در اال مورد نیان اس  ،مطرح شد اس :
 .1حق دسترسس ه آمونشوپرورش؛
 .2حق هترین کیفی

آمونشوپرورش؛

 .3حق احترام در محیط یادگیري.
حق دسترسی به آموزشوپرورش

حق دسترسس ه آمونشوپرورش ان سه عنصر تشكیل شد اس :
 ايف) ارائه آمونشوپرورش در طول تمام مراحل ان دورا کودکس و فراتدر
ان آ ؛


) در دسترس ود و امكدا پد یر ود آمدونش وپدرورش ،ارائده کدافس،

مناسب و در دسترس آ ؛
 ج) مكانهاي مناسب راي مدرسه یا تساوي در فرص هاي فراگیري (مداد
 26اعالمیه جهانس حقوق شر ،1مواد  28 ،27 ،23 ،22 ،2و  32کنوانسدیو حقدوق
کودک ،2ماد  13میثاق ینايمللس حقوق ارتصادي ،اجتماعس و فرهنگدس3؛ مداد 10
کنوانسیو رف کلیه اشكال تبعیض علیه ننا 4؛ ماد  4و  5کنوانسدیو یونسدكو در
1. Universal Declaration of Human Rights
2. Convention on the Rights of the Child
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
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را ر تبعدیض در آمدونش وپدرورش1؛ مداد  24کنوانسدیو حقدوق افدراد مبتال ده
معلويید ( )2امیدري و همكدارا 1395 ،؛

;Batur Musaoglu, E. & Haktanir, 2012

.)Merey, 2012
الف) آموزشوپرورش در طول تمام مراحل از دوران کودکی و فراتر از آن

یددادگیري یددک فراینددد مددادامايعمددر اس د

و پیمددا نامدده حقددوق شددر ددا کمددک

آمونشوپرورش ه دنبال ایجاد فرص هدایس دراي کودکدا اسد
ظرفی هاي مطلو
اس

خود در سراسر طول عمر دس

تدا توانندد ده

یا ند و این نیانمند رویكردي

که تمام چرخه نندگس را شامل شود و حدون یدادگیري مهدم تلقدس شدد و

اطمینا حاصل شود که در هر مرحله ان نندگس کدودک یدادگیري صدورت گرفتده
اس

(آيبرتسو فیمن و ورتینگتو .)2009 ،3
توجه و ايزام کمتري که ان سوي کنوانسیو حقوق کدودک نسدب

ود و همهگیر ود آمونش مب ول شد  ،ه ديیل آ اس

دهرایگدا

که سیاري ان کشدورها

در سراسر دنیا امكانات النم و کافس راي ارائه آمونش رایگدا و اکیفید

داال را

ندارند (هادکین و نیول .)2002 ،4عالو ر این ،دوي ها موظفند پایگدا هدایس ردوي
راي یادگیري مادامايعمر ا احساس استقالل مسئوالنه را دراي افدراد فدراهم کنندد
(امیري و همكارا .)1395 ،
ب) در دسترس بودن آموزشوپرورش

کشورها اید متعهد شوند که یک چارچو

رانونس و سیاسدس را همدرا دا تدأمین

منا کافس ،راي اجرایسکرد حق آمونش راي همه کودکا تعریف کنند (کمیتده
حقوق ارتصادي ،اجتماعس و فرهنگس .)1999 ،5تمام محیطهاي یادگیري ایدد هدم
ان نظر مورعی

و هم ان نظر ارتصادي راي همه کودکا در دسترس اشند ،هویژ
1. UNESCO Convention against Discrimination in Education
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
3. Albertson Feinman & Worthington
4. Hodgkin & Newell
5. Committee on Economic, Social and cultural Rights

جایگاه مولفههای حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی 305

راي کودکانس که ه حاشیه راند شد اندد (کمیتده حقدوق ارتصدادي ،اجتمداعس و
فرهنگس.)1999 ،
ج) برابری فرصتها

در دسترس ود مدارس نخستین و مهمترین گدام دراي دسدتیا س ده حدق را در
جه

حضور در مدرسه اس  .را ري فرص ها نمانس ه دس

مسآید کده مواند

آ در جامعه و مدرسه رداشته شود .مكا مدارس ،عوامل ارتصدادي ،اجتمداعس و
فرهنگس ،انجمله جنسی  ،انکارافتدادگس ،ایددن ،فقدر خدانواد  ،رومید  ،وضدعی
ارلی  ،در رید حیات ود و نبود وايددین کدودک 1و کدودک کدار دود  ،اغلدب
انجمله عواملس هستند که در دور نگدهداشدتن کودکدا ان مددارس مدؤثر هسدتند.
دوي ها ايزامات و تعهداتس دارند که ر اساس آ ها موظفند روانین ،سیاسد هدا و
ح ف موانعس که در خانواد و جامعه مان دسترسس

خدمات پشتیبانس را در جه

کودکا ه مدرسه مسشدوند ،گسدترش دهندد (امیدري و همكدارا 1395 ،؛

Batur

.)Musaoglu, E. & Haktanir, 2012; Merey, 2012
حق داشتن آموزش باکیفیت

حق داشتن آمونش اکیفی

شامل موارد نیر مسشود:

 ايف) رنامه درسس وسی  ،مرتبط و فراگیر؛


) یادگیري و ارنشیا س مبتنس ر حقوق کودک؛

 ج) محیط کودک دوس  ،امن و سايم (ماد  26اعالمیه جهانس حقوق شر،
مددواد  29 ،17 ،12 ،6 ،5 ،3و  31کنوانسددیو حقددوق کددودک ،مدداد  13میثدداق
ینايمللس حقوق ارتصادي ،اجتماعس و فرهنگس و ماد  24کنوانسدیو دینايمللدس
حقوق افراد داراي معلويی .)2007 ،
چارچو

داکار ،کشورها را ه ارائه آمونشوپرورش اويیه اکیفید

خدو

و

هبود تمام جنبههاي آمونشس متعهد مسساند .2هدی تعریدف واحددي ان «کیفید »
1. orphanhood
2. United nations educational scientific and cultural organization, 2004
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وجود ندارد ،اما تالشهاي صورتگرفته ،دو دیدگا اساسس را نشا مسدهند:
 نخس  ،اینكه رشد شناختس هدف اويیه و اصلس راي تعلیم و تر ی
و اثر خشس و موفقی

آمونش در دستیا س ه این هدف اس .

 دوم ،اینكه آمونشوپرورش اید پیشرف
حون هاي عاطفس و خالری
تر ی

اس

و هبود وضعی

را ایجاد و عاملس راي حمای

شهروندي و اال رد امنی

داناآمونا در

ان اهداف صلحطلبانه،

اجتماعس ،توسدعه را دري و انتقدال ارنشهداي

فرهنگس محلس و جهانس ه نسلهاي آیند اشد.
این دیدگا ها هعنوا اهداف آمونشوپرورش در کنوانسدیو حقدوق کدودک
مطرح شدند .این کنوانسیو چارچو س ان تعهدات و ايزامات دراي داال رد رشدد
مطلو

کودکا را راي نظامهاي آمونشس ارائه کدرد اسد  .مداد  29کنوانسدیو

یا مسکند که آمونش اید کودک محور دود و در راسدتاي ارتبداط دوسدتانه دا
کودکا و توانمندساني آ ها اشد و فرایندهاي آمونشدس ایدد در اسداس اصدول
اصلس آمونشس تصریح شوند (پیما نامه حقوق کودک.)1989 ،
ارائه آمونش داراي کیفی  ،نیانمند توجه ه محتواي رنامه درسس ،ماهی
و کیفی

محیط یادگیري اس

تددری

که راي رسید ه این هدف ،نیان ه ایجداد محدیط

یادگیري انعطافپ یر ،مؤثر و محترمانه که پاسخگوي نیانهاي همه کودکدا اشدد
ان ايزامات نظامهاي آمونشس اس

(امیري و همكارا 1395 ،؛

Batur Musaoglu, E.

.)& Haktanir, 2012; Merey, 2012
الف) برنامه درسی وسیع ،مرتبط و فراگیر

رنامههاي درسس ایدد کودکدا را ردادر سدانند کده رنامدههداي اصدلس درسدس و
مهارتهاي شناختس پایه را درک کنندد .همدرا دا ایدن تواندایسهدا ،کودکدا ایدد
مهارتهاي ضروري نندگس جه

رو هرو شد ا چاياهاي نندگس را فراگیرندد.

داشتن روا ط اجتمداعس خدو  ،تفكدر انتقدادي و داال رد ظرفید هداي رفتداري
غیرخشون آمیز نیز انجمله تواندایسهدایس اسد

کده ایدد محدیطهداي یدادگیري

داناآمونا را هسوي آ سوق دهند .رنامههاي درسس اید احترام ه حقوق شر
و آناديهاي اساسس ،توسعه و تروی احترام ه فرهنگها و ارنشهاي مختلدف را
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در شرایط و محیطهاي طبیعس نندگانس افزایا دهدد (امیدري و همكدارا 1395 ،؛
.)Batur Musaoglu, E. & Haktanir, 2012; Merey, 2012
ب) یادگیری و ارزشیابی مبتنیبر حقوق کودك

روش آمونش ان خود آمونش مهم تر اس  .ايگو هاي سدنتس تحصدیل دا رویكدرد
مبتنس ر حقوق شر راي یادگیري سانگار نیستند .اید راي کودکا و افراد جدوا
احترام رائل شد و ه آ ها هگونهاي نگا کرد کده در نمینده یدادگیري خدود فعدال
هستند و ه همكاري مسپردانند .اید توجه داش
یادگیري ،هم در مشارک

که ظرفی هاي کودکدا هدم در

و در فراگیري مهارتها ا هم متفاوت اس  .آمدونش و

یادگیري اید شامل انواع روشهاي تعاملس اشد تا تواند محیط محرک یادگیري و
مشارکتس را فراهم کند .محیطهاي آمونشس اید کودک دوستانه اشند و منجدر ده
توسعه مطلو

ظرفید هداي کودکدا شدوند (امیدري و همكدارا 1395 ،؛

Batur

.)Musaoglu, E. & Haktanir, 2012; Merey, 2012
ج) محیط کودك دوست ،امن و سالم

استقبال گرم محیطهاي آمونشس ان کودکا  ،اعث در اويوید
عالئق کودکا جه

اطمینا ان رشد مطلو

ردرار داد هتدرین

آ ها مسشود .مدارس اید دا توجده
کودکدا

ه نیانهاي متفاوت کودکا  ،اردامات النم را راي کمک ه حفظ سالم

و رفا آ ها انجام دهند .ارداماتس که مستدوا در ایدن راسدتا رشدمرد عبارتندد ان:
توجه ه محل مدارس ،مسیر رف و رگش

کودک ه مدرسده ،عوامدل ایجادکنندد

یماري یا حادثه در کالس درس یا نمین اني و امكانات و تسدهیالت ویدژ دراي
دخترا که اید امكانات ،خدمات و سیاسد هدا دراي ارتقداي سدالم
کودکا و همچنین مشارک

و ایمندس

فعال آ هدا در جامعده محلدس ایجداد و فعدال شدوند

(امیري و همكارا 1395 ،؛ .)Batur Musaoglu, E. & Haktanir, 2012; Merey, 2012
حق احترام در محیط یادگیری

حقوق شر را مستوا حقوق ذاتس هر انسانس دانس  .حدق تعلدیم و تر ید
هعنوا ترکیبس ان احترام ه هوی

ایدد

کودکا  ،حق آ ها در یا دیدگا هاي خدود در
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تمام امور مر وط ه خودشا و تمامی

فیزیكس و موارد شخصسشا مدورد توجده

ررار گیرد .این حقوق عبارتند ان:
 ايف) احترام ه هوی ؛


) احترام ه حقوق مشارک ؛

 ج) احترام ه تمامید

(مدواد  28 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،5 ،3 ،2و 29

کنوانسیو حقوق کودک ،مواد  1و  2اعالمیه جهانس حقوق شدر ،مدواد  19 ،18و
 27میثاق ینايمللس مدنس و سیاسس حقوق).
الف) احترام به هویت

کنوانسیو یونسكو ( )1960علیه تبعیض در آمونشوپدرورش ،احتدرام ده حقدوق
تر یتس ارلی هاي رومس را یا مسکند .ا توجه ه سیاس هاي آمونشس هر کشور،
حق هکارگیري ن ا هر رومی
ه شرطس که این گرو هاي ارلی

در آمونش کودکا ه رسمی

شدناخته مدسشدود،

ان درک ن دا اصدلس و رسدمس کشدور محدروم

نشوند.
در این نمینه اید رنامههاي آمونشس هگونهاي طراحس شوند که مسئله احتدرام ده
تنوعات فرهنگس نهادینه شود .ماد  30کنوانسیو حقوق کودک در حدق کودکدا
راي ي ت رد ان فرهنگ خود ،رفتار طبق اصول م هب خدود و اسدتفاد ان ن دا
خود صحه مسگ ارد (امیري و همكارا 1395 ،؛

Batur Musaoglu, E. & Haktanir,

.)2012; Merey, 2012
ب) احترام به حقوق مشارکت

ماد  12کنوانسیو حقوق کودک یا مسکند که کودکا این حق را دارندد کده ده
یا دیدگا هاي خود در تمام مسائل مر وط ه خودشا پردانند .این اصل ا دیگر
حقوق کودک که ه آنادي یا  ،م هب و ارتباطات مر وط اس  ،همرا مدس اشدد.
این حقوق در همه جنبههاي آمونشوپرورش کودک اعمال مسشود و ده صدورتس
عمیق و ضمنس در سراسر نظدام آمدونشوپدرورش النماالجدرا اسد  .کنوانسدیو
حقوق کودک ،اغلب توصیه مسکند که دوي ها تدالش یشدتري داشدته اشدند کده

جایگاه مولفههای حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی 309

دهندد (

کودکا را هرچه یشدتر در امدور مدرسده دخايد

Hodgkin and Newell,

 .)2012مدارس نیز مستوانند نقا مهمس در دفاع ان تحقدق حقدوق کودکدا داني
کنند (امیدري و همكدارا 1395 ،؛

Batur Musaoglu, E. & Haktanir, 2012; Merey,

.)2012
ج) احترام به تمامیت

ان نظر این کنوانسیو اید نظم و انضباط مدرسه ه شیو اي رررار شود که سانگار
ا حفظ کرام

کودک اشد .کنوانسیو حقوق کودک یا مسکند که تنبیه ،ندارض
کودکا ان حقوق مر وط ه تمامیتشا اس .

حقوق کودک و اعث محرومی

یكس ان مهمترین عواملس که موجب مسشود کودکدا مدرسده را تدرک کنندد،
اعمال خشون

در مدرسه اس  .عالو ر این ،مستوا عوامل سیاري را یا کدرد

که منجر ه استفاد ان خشون

نسب

ه کودکا در مدارس مسشوند .ایدن عوامدل

عبارتند ان:
 پ یرش اجتماعس و حقورس خشون

علیه کودکا ؛

 عدم آمونش کافس معلما و ضعف مدیری

آ ها در ادار رد هاي درسس؛

 فقدا دانا سودمند مرتبط ا نظم و انضباط مثب

و چگونگس حماید

و

ارتقاي آ ؛
 عدم درک اثرات مضر تنبیه دنس؛
 عدم شناخ

تفاوت کودکا در یدادگیري و فقددا شدناخ

تفداوتهداي

کودکا در توسعه خود و توانایسهاي خود.
اید تمام موان رطرف شد و حقوق شر و احترام ه کودکا در تمام محیطهداي
آمونشس اجرا شود (امیدري و همكدارا 1395 ،؛

Batur Musaoglu, E. & Haktanir,

.)2012; Merey, 2012
ا توجه ه اهمی

کتا هاي درسس مقط ا تدایس در جریا اجتمداعس کدرد

افراد و نقا آ ها در ایجداد هوید

صدحیح در کودکدا  ،هددف اصدلس پدژوها

حاضر ،ررسس میزا نقا کتا هاي درسدس دور ا تددایس (کتدا هداي مطايعدات
اجتماعس و فارسس) در توسعه حقوق کودک و مؤيفههاي آ ها و تقوی

دید مثب
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داناآمونا نسب

ه حقوق کودک اس .

پیشینه پژوهش
یاريرلس ،حسینس و صیادي ( )1396ضمن «تحلیل محتواي کتا هاي درسس دور
ا تدایس ان منظر توجه ه دیگري» یا کردند کده توجده ده مؤيفدههداي دیگدري و
پراکندگس این مؤيفهها در کتا هاي درسس دور ا تدایس هصورت مكفدس ،متدوان
و یكسا صورت نگرفته و تحلیل محتوا ر اساس اصول علمس تنظیم نشد اس .
امیري ،رائدي ،ضرغامس و حاجسحسینندژاد ( )1395دا « ررسدس چدارچو
مفهومس حقوق تر یتس کودک» سه دسته حقوق را هعندوا حقدوق تر یتدس کدودک
معرفددس کردنددد :حددق دسترسددس دده آمددونشوپددرورش؛ حددق رخددورداري ان
آمونشوپرورش اکیفی

و احترام ه حقوق انسانس در آمونشوپرورش.

رائدي ،خوشنویسا و چهار اشلو ( )1393دا «تحلیدل محتدواي کتدا هداي
درسس تعلیمات اجتماعس و هدیدههداي آسدما دور آمدونش ا تددایس در اسداس
مؤيفههاي حقوق کودک» نشا دادند یشترین ضریب اهمی
نیس

و رشد ا ضریب  0/138و کمترین ضریب اهمی

مناف کودکا ا ضریب صفر اسد  .همچندین نتدای
یشترین ضریب اهمی
اهمی

مر وط ه مؤيفه حدق
مر وط ه مؤيفه رعاید

رحسدب پایدههدا نشدا داد

مر وط ه پایه چهارم ا ضریب  0/153و کمترین ضدریب

مر وط ه پایه ششم ا ضریب  0/051اس

در تنظیم محتواي این کتا ها این اصول رعای

که در کل نتیجه گرفته شدد کده
نشد اس .

ان نما مطرحشد پیما نامه جهانس حقوق کودک ،پژوهاهداي سدیاري در
ارتباط ا موضوع حقوق کودک و آمونشوپدرورش انجدام شدد اسد  .دا مدرور
پژوها هاي صورتگرفته ،آ ها در رايب سه مقويه سیاس گ اري ،جامعهشناختس
و تر یتس خالصه مسشوند (رائدي و همكارا .)1393 ،
مقويه سیاس گ ارانه پژوها در رايب پدژوهاهدایس در دار معندا و مفهدوم
رانونس حقوق کودک (فدریمن2002 ،1؛ نتلدس ،)2005 ،2اعطداي حدق وحقدوق ده
1. Freeman
2. Bentley
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کودکا (فریمن2005 ،؛ نتلس ،)2007 ،چاياها و تنگناهداي اجدراي پدژوها در
ارتباط ا حقوق کودک (هاگلند و تلندر ،)2011 ،1تفسیرها و تعبیرهاي گوناگو ان
حقوق کودکا در سطوح ملس و ینايمللس (همدا ) ،نظریدههدا و حقدوق کودکدا
(فریمن )2002 ،و چگونگس تبلور حقوق کودک در اسناد و خطمشسهاي آمونشس
خالصه مسشود (تس وا و دايلس.)2010 ،2
در مقويدده جامعددهشناسددانه :سدداختار مدرسدده و تونی د ردددرت و مشددارک
داناآمونا در مدرسه (جنكز1982 ،3؛ جیمز و پروت 1990 ،4ه نقل ان هاگلند و
تلندر ،)2011 ،نظریه انتويید اجتماعس (مایال ،)2000 ،5حقوق کودک ،شدهروندي
و مشارک

(تومداس )2007 ،6و دموکراسدس و صدلح (آيمدو

و نددور)2004 ،7

مطرح هستند.
در مقويه تر یتس :داندا و ادراک دانداآمدونا ان حقدوق کدودک (هیدرت،8
1992؛ اسمی  ،)2007 ،9میزا آگاهس معلما و مدیرا ان حقوق کدودک (د یدري،
1389؛ اونما و همكدارا  ،)2010 ،10مشدارک

دانداآمدونا و هبدود یدادگیري

(هاور و کدوول ،)2000 ،11حقدوق کدودک و روا دط و رفتدار مددیرا  ،معلمدا و
داناآمونا در مدرسه (اسمی  ،)2007 ،تفاوتهاي جنسیتس (اونمدا و یدايكین،
 ،)2010آگاهس داناآمونا ان حقوق کدودک (اسدمی 2007 ،؛ تدس وا و دايلدس،
 ،)2010فضاي مدرسه (کاسا ري و آریه ،2009 ،12ه نقدل ان اونمدا و همكدارا ،
1. Hoagland and Tlndr
2. Te one and Dalli
3. Jencks
4. James and Proto
5. Mayall
6. Thomas
7. Almog and Bendor
8. Hart
9. Smith
10. Ozman
11. Howe and Covell
12. Kassabri and Arieh
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 ،)2010حقوق اجتماعس و سیاسس کودک و کتا هاي درسس (کپینسدكس)2012 ،1
مطرح هستند.
مري )2012( 2حقوق کودکا در رنامههاي مطايعات اجتماعس مقط ا تددایس
را هصورت تطبیقس مطايعه کرد .وي مقادیر مشارک

در مسائل حقوق کودکدا در

رنامههاي درسس اجتماعس ترکیه و آمریكا را مقایسه کرد و یا نمدود رنامدههداي
درسس اجتماعس ترکیه یشتر ه مؤيفه حق مشارک

اشار کرد اس  ،درحدايسکده

مؤيفه حق توسعه یشترین جایگا را در مطايعات اجتماعس ایاالتمتحد ه دسد
آورد .عالو ر این رنامههداي درسدس و مطايعدات اجتمداعس کشدورها هدی کددام
حفاظ

ان حقوق کودکا را در ر نمسگیرند.
وتر موسا اوغلو و حق تانیر )2012( 3رنامه پیاد ستانس راي کودکدا -72

 36ماهه در سال  2006را ا توجه ده حقدوق کودکدا در ترکیده ررسدس کردندد.
یافتههاي پژوها نشا داد که حقوق توسعه و مشارک

در رنامه یشدتر اسد

خشس ان حقوق توسعه مر وط ه حق آمونش عمومس خو

و

اس .

اد یات مر وط ه میزا توجه ه مؤيفههاي حقوق کودک در کتا هاي درسدس
سیار ضعیف اس

و تاکنو هی پژوهشدس؛ همده مؤيفدههداي حقدوق کدودک را

ررسس نكرد اس  .یافتههاي پژوها حاضر در غندسسداني پدژوها تر یتدس در
نمینه حقوق کودک مسکوشد و یافتههداي تحقیدق ده داال درد آگداهس و توجده
رنامهریزا و مؤيفا کتا هاي درسس راي اتخاذ تصمیمات هتر و مقتضدستدر در
نمینه حقوق کودک کمک شایانس مسکند .ي ا هدف پدژوها ،ررسدس مؤيفدههداي
حقوق کودک در محتواي کتا هداي درسدس تعلیمدات اجتمداعس و فارسدس دور
آمونش ا تدایس ایرا اس .
روش پژوهش
پژوها ه روش تحلیل محتوا صورت گرف  .مؤيفههاي مورد ررسدس در جددول
1. Kepinski
2. Mary
3. Batur Musaoglu and Haktanir
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 1نشا داد شد اند (مؤيفههاي پژوها ر مبناي تحقیق امیري و همكارا در سال
 1395که چارچو

مفهومس حقوق تر یتدس کدودک را ررسدس کردندد ،ده دسد

آمدند).
جدول  .1انتخاب شاخصهای پژوهش بر مبنای پژوهش امیری و همکاران ()1395

مؤلفههای حقوق تربیتی کودک
حق دسترسی به آموزشوپرورش
حق برخورداری از آموزشوپرورش باکیفیت
احترام به حقوق انسانی در آموزشوپرورش

مفاهیم مرکزی مؤلفهها
آموزشوپرورش در تمام مراحل دوران کودکی و بعدازآن،
فراهمبودن و در دسترسبودن آموزشوپرورش ،برابری فرصتها
برنامه درسی وسیع ،مرتبط و فراگیر ،یادگیری و ارزیابی مبتنیبر
حقوق بشر ،محیط کودک دوست ،امن و سالم
احترام به هویت ،احترام به حقوق مشارکت و احترام به تمامیت
کودک

جامعه آماري ،کتا هاي درسس پایههاي سوم تا ششم مقط ا تدایس ودند ( ه ديیل
اینكه میزا اشار ه مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک در این پایهها ا توجه ه درک
و یادگیري دانا آمونا یشتر اس ) .نمونهگیري ه شیو هدفمند صورت گرفد
و کتا هاي درسس مطايعات اجتماعس و فارسدس انتخدا

شددند .مفهدوم «حقدوق

تر یتس کودک» در رايب سه مؤيفه که شامل حق دسترسس ه آمونش وپرورش ،حق
رخددورداري ان آمددونشوپددرورش اکیفیدد

و احتددرام دده حقددوق انسددانس در

آمونشوپرورش مورد ررسس ررار گرفتند .این مؤيفهها ر مبناي حقوق کودک کده
شامل حقوق مدنس و سیاسس ،حقوق فرهنگس ،اجتماعس ،ارتصادي و مهمتر ان همده
حقوق تر یتس کودک اس  ،استخراج و مورد ررسس ررار گرفتند.
ا زار گردآوري داد ها چکيیس
اجتماعس و فارسس ود اس
ساخته شد اس  .چکيیس

تحلیل محتواي کتا هاي درسدس مطايعدات

که ر اساس  3مؤيفه و  30شاخص حقدوق کودکدا
م کور دو رسم

شامل مؤيفه و شاخصهاي حقوق

کودک در کتا هاي درسس و خا دوم ا عنوا میزا توجه کتا

(فراواندس) ده

مؤيفه و شاخصهاي م کور ود اس  .واحد تحلیل این پدژوها صدفحه (مدتن،
پرساها ،تمرینها و تصاویر) اس .
راي تعیین اعتبار ا زار ان نوع پایایس ،ان تكنیدک اجدراي مجددد اسدتفاد شدد
(دالور ،)1383 ،دینصورت که فرم نهایس تهیهشد هدمنمدا و مجدزا در اختیدار
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تحلیلگر و متخصص محتواي دیگري نیز ررار داد شد که چندد واحدد درسدس ان
رخس کتا ها را تحلیدل کندد .پژوهشدگرا اصدلس و متخصدص مد کور ضدریب
همبستگس داد هاي حاصل ان تحلیلهداي انجدامشدد را رحسدب آنمدو تحلیدل
عاملس اکتشافس ،همنما محاسبه کردند که نتیجده مبدین ضدریب همبسدتگس 0/87
ود.
جه

تحلیل نتای تحلیل محتوا ان آنمدو آنتروپدس شدانو ()1کده رگرفتده ان

نظریه سیسدتمهاسد  ،اسدتفاد شدد (آذر ،1380 ،ده نقدل ان رائددي و همكدارا ،
 .)1393محتواي کتا هاي درسس ررسس شد اننقطه نظر چهار پاسخگو (پایه هداي
سوم تا ششم دور ا تدایس) و سه مؤيفه تحلیل شدند.
ه منظور توصیف داد ها ان روشهاي آمدار توصدیفس شدامل جددول تونید
فراوانس و درصد اسدتفاد شدد .دراي تحلیدل محتدوا و پدردانش و تحلیدل نتدای
کتا هاي درسس مطايعدات اجتمداعس و فارسدس مقطد ا تددایس ان روش انتروپدس
شانو راي سه مؤيفه حقوق تر یتس کودک استفاد شد که شامل مراحل نیر اسد
(یاريرلس و همكارا :)1396 ،
 مرحله اول :داد هاي جدول ماتری

اید هنجار شوند که راي این منظدور

ان فرمول نیر استفاد شد.

 مرحله دوم :در این مرحله ار اطالعاتس مر وط ه هدر کتدا

درسدس را ده

همرا مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک محاسبه کرد  ،راي این منظور ان فرمول نیر
استفاد مسکنیم.
 مرحله سوم :ا استفاد ان ار اطالعاتس هدس آمد ضریب اهمی

هر یدک

ان مؤيفهها در کتا هاي درسس را هطور جداگانه محاسبه کرد و هر مؤيفدهاي کده
داراي ار اطالعاتس یشتر اشد ان درجه اهمی
محاسبه ضریب اهمی

االتري رخوردار اس

ان فرمول نیر استفاد شد اس .

کده دراي
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یافتههای پژوهش
 سؤال اول :در کتا هاي مطايعدات اجتمداعس مقطد ا تددایس تدا چده میدزا ده
مؤيفددههدداي حقددوق تر یتددس کددودک (حددق دسترسددس دده آمددونشوپددرورش،
آمونش وپرورش اکیفی

و حق احترام ه حقوق کودک در محیط یادگیري) اشار

شد اس ؟
جدول  .2توزیع فراوانی مؤلفههای تحقیق در کتاب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی

مؤلفه
کتاب
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع
درصد فراوانی

حق دسترسی به
آموزشوپرورش
10
7
9
2
28
35/89

حق احترام در محیط
یادگیری
3
6
6
11
26
33/35

آموزشوپرورش
باکیفیت
8
6
7
3
24
30/76

جدول  2نشا مسدهد که مجموع فراوانس مر دوط ده کتدا

مجموع
21
19
22
16
78
100

مطايعدات اجتمداعس

(شامل متن ،تصویر ،پرساها) در مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک  78مدورد اسد
که یشترین میزا آ مر وط ه مؤيفه حق دسترسس ه آمونشوپرورش ا  28مورد
( 35درصد) ود اس

و کمترین میزا توجه در کتا

ه مؤيفه آمونشوپرورش اکیفی

مطايعات اجتماعس مر دوط

ا  24مورد ( 30درصد) ود اس .

جدول  .3بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای حقوق تربیتی کودک در کتاب مطالعات اجتماعی مقطع
ابتدایی

کتاب مطالعات
اجتماعی
بار اطالعاتی
ضریب اهمیت

حق دسترسی به
آموزشوپرورش
0/32
0/605

ر اساس جدول  ،3ضرایب اهمی

آموزشوپرورش
باکیفیت
0/22
0/427

حق احترام در محیط
یادگیری
0/18
0/353

ه دس آمدد ان فراواندسهدا ،ضدریب اهمید

مؤيفه حق دسترسس ه آمونشوپرورش در کتا
 605و مؤيفدده آمددونشوپددرورش اکیفی د

مطايعات اجتماعس مقط ا تددایس

 427و مؤيفدده حددق احتددرام در محددیط
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که نشا مسدهد مؤيفده حدق دسترسدس ده آمدونشوپدرورش

یادگیري  353اس

داراي یشترین ضریب اهمی

در کتا

مطايعات اجتماعس اس .

 سؤال دوم :در کتا هاي فارسس ( خوانیم) مقط ا تدایس تدا چده میدزا ده
مؤيفددههدداي حقددوق تر یتددس کددودک (حددق دسترسددس دده آمددونشوپددرورش،
آمونش وپرورش اکیفی

و حق احترام ه حقوق کودک در محیط یادگیري) اشار

شد اس ؟
جدول  .4توزیع فراوانی مؤلفههای تحقیق در کتاب فارسی (بخوانیم) مقطع ابتدایی

مؤلفه
کتاب
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مجموع
درصد فراوانی

حق دسترسی به
آموزشوپرورش
4
1
2
3
1
0
11
35/48

حق احترام در محیط
یادگیری
1
2
2
1
1
3
10
32/26

آموزشوپرورش
باکیفیت
3
1
3
3
0
0
10
32/26

جدول  4نشا مسدهد که مجموع فراوانس مر وط ه کتا

مجموع
7
4
7
7
2
3
31
100

فارسس ( خوانیم) شامل

(متن ،تصویر ،پرسا ها) در مؤيفه هاي حقوق تر یتس کدودک  31مدورد اسد

کده

یشترین میزا آ مر وط ه مؤيفه حق دسترسس ه آمونش وپدرورش دا  11مدورد
( 35درصد) ود اس

و مؤيفههاي آمونشوپرورش اکیفی

و مؤيفه حق احتدرام

در محیط یادگیري هر دو داراي فراوانس یكسا  10مورد ( 32درصد) مس اشند.
جدول  .5بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای حقوق تربیتی کودک در کتاب فارسی (بخوانیم) مقطع
ابتدایی

کتاب فارسی
(بخوانیم)
بار اطالعاتی
ضریب اهمیت

حق دسترسی به
آموزشوپرورش
0/21
0/712

ر اساس جدول  5ضرایب اهمی

آموزشوپرورش باکیفیت
0/17
0/592

حق احترام در محیط
یادگیری
0/16
0/533

ه دسد آمدد ان فراواندسهدا ،ضدریب اهمید

مؤيفه حق دسترسس ه آمونش وپرورش در کتا
 712و مؤيفدده آمددونشوپددرورش اکیفی د

فارسس ( خوانیم) مقطد ا تددایس

 592و مؤيفدده حددق احتددرام در محددیط
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یادگیري  533اس

که نشا مسدهد مؤيفده حدق دسترسدس ده آمدونش وپدرورش
در کتا

داراي یشترین ضریب اهمی

فارسس ( خوانیم) اس .

نتیجهگیری
ا توجه ه هدف پژوها ،نتای تحلیل محتوا نشدا مدسدهدد کده در کتدا هداي
مطايعات اجتماعس و فارسس ( خوانیم) ده حقدوق تر یتدس کدودک توجده کدافس و
متوان نشد اس .
همچنین مستوا گف

که اصل مداوم

درسس کتا هاي مطايعات اجتماعس رعای

در سانما دهس محتواي رنامدههداي
نشد هطوريکده در کتدا

مطايعدات

اجتماعس ه مؤيفه اول (حق دسترسس ه آمونشوپدرورش) ان پایدههداي پدایینتدر
ه طرف پایههاي االتر کمتر توجه شد اس ؛ یعندس محتدواي رنامده درسدس پایده
ششم اید مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک را همراتب یشدتر و عمیدقتدر انعكداس
دهد و یافتههاي تحقیق یا گر رعای نكرد این اصل اسد  .همچندین ده مؤيفده
حق احترام در محیط یادگیري در کتا هداي مطايعدات اجتمداعس ده ديیدل اینكده
هوید

و شخصددی

کددودک و تمامید

آ در سددنین پددایینتددر شددكل مددسگیددرد،

درحايسکده در پایده سدوم کمتدر توجده شدد اسد

و مؤيفده حدق دسترسدس ده

آمونشوپرورش داراي یشترین ضدریب  0/605و مؤيفده حدق احتدرام در محدیط
یادگیري کمترین ضریب اهمی

 0/353اس .

در کتا هاي فارسس ( خوانیم) ه هر سه مؤيفه در سطح خیلس کم اشار شد
اس

و همچنین اصل مداوم

سانما دهس محتوا در پایهها رعاید

نشدد اسد .

هعبارتسدیگر محتواي رنامههاي درسس در پایه ششم ان عمق و گسدتردگس کدافس
در مورد مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک را دارا نیس
دوم در کتا هاي فارسس صفر اس  .مستوا گف
توجه نشد اس  .یشترین ضریب اهمید

و فراوانس مؤيفدههداي اول و
که ه مؤيفههاي ذکرشد اصدالً

مر دوط ده مؤيفده حدق دسترسدس ده

آمونشوپرورش ا ضریب  0/712و مؤيفههاي دوم و سوم هدم تقریبداً ان ضدرایب
یكسا ه ترتیب  0/592و  0/533مس اشند.
نتای تحلیل محتوا نشا مدسدهدد کده در کتدا هداي مطايعدات اجتمداعس و
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فارسددس دده مؤيفددههدداي حقددوق تر یتددس کددودک کمتددر توجدده شددد اس د  ،ي د ا
آمونشوپرورش اید تالش کند تا کودکا ا حقدوق خدود در محدیط آمدونش ان
طریق احترام ه تمامی
رومی

کودک و احترام ه ارلی هاي رومس و فرهنگدس ،ن دا هدر

و آنادي یا و تفاوتهاي فردي آ ها آشنا شوند و همچندین رنامدههداي

درسس گسترد و وسی مرتبط دا نیانهداي کدودک و فعدال دود آ هدا در محدیط
یادگیري و احترام ه مشدارک

آ هدا در مدرسده و آمدونشوپدرورش عمدومس و

یكسا و را ري آمونش توجه شود.
ا توجه ه اد یات ررسسشد دراي مقایسده دا یافتدههداي حاضدر ،فقدط دو
پژوها مرتبط وجود دارد .یافتههاي هدس آمد دا پدژوها رائددي و همكدارا
( )1393مبنس ر نداشتن توجه جام و هماهندگ ده مؤيفدههداي حدق مشدارک

و

آنادي و حق هر مندي ان آمونش در کتا هاي مطايعات اجتماعس همخوا اسد
و یافتههاي ه دس آمد ا پژوها یداررلس و همكدارا ( )1396مبندس در تفداوت
داشتن در موضوع مدورد ررسدس و مؤيفدههداي آ در کتدا هداي مدورد مطايعده
ناهمخوا اس  .همچنین نتای حاصل ا نتای امیري و همكارا ( )1395ه يحاظ
ررسس حقوق تر یتس کودک همخوانس داشته ،اما ه يحداظ محدل ررسدس حقدوق
تر یتس کودک ناهمخوا اس ؛ نیرا پژوها در کتا هداي درسدس ایدن حقدوق را
ررسس نمود اس

ويس امیري و همكارا در کنوانسیو هاي حقورس ،ایدن حقدوق

را ررسس کردند.
حقوق کدودک شدامل حقدوق مددنس و سیاسدس ،حقدوق فرهنگدس ،اجتمداعس،
ارتصادي و مهمتر ان همده حقدوق تر یتدس کدودک اسد  .ایدد آمدونشوپدرورش
کشورما که مبناي تعلیم و تر ی

آ مبدانس دیندس و ررآندس اسد  ،دا اسدتفاد ان

تعايیم انسانس ررآ  ،مؤيفههاي حقوق تر یتس کودک را راي کودکا معرفس نماید و
اعث شدود کده کودکدا ان دورا ا تددایس دا ایدن مدوارد آشدنا شدد و در تمدام
عرصههاي علمس و نندگس خود هکارگیرند و ر مبناي این مؤيفهها نندگس و آیند
خویا را سانند و اعث نشر مؤيفههاي تر یتس در کل جامعه شوند.
حقوق کودک اید ان طرف سیستم آمونشس ان يحظه ورود کودکا ه مدرسده
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تا يحظه اتمام دورا مدرسه و واردشد ه تحصیالت دانشگاهس ه آ هدا گوشدزد
شود و تمامس تعايیم درسس ر پایده ایدن مؤيفدههدا شدكل گیرندد و اعدث تر ید
داناآمونانس آگا ه اصول تر یتس شوند .دوي

و مسئوال کشوري اید ر اسداس

رانو اساسس( )2که رگرفته ان تعايیم انسا سان اسدالم و ردرآ اسد  ،ایدد اعدث
آنادي در نمینه حق دسترسس ه آمدونشوپدرورش در تمدام نقداط کشدور شدوند؛
همچنین اعث حق رخورداري ان آمونشوپرورش اکیفی
شوند و اعث تر ی

در جدايجداي ایدرا

نسلس متعهد و متخصص شوند؛ و هدم اینكده اعدث تدروی

احترام ه حقوق انسانس در آمونش وپرورش گردند و جامعهاي ده دوران خشدون
را تر ی

نمایند و اعث تروی هرچه یشتر احترام ین فردي در ین داناآمونا ،

خانواد آ ها و جامعه شوند.

پینوشتها
 .1آنتروپس در تئوري اطالعات شاخصس اس راي اندان گیري عدم اطمینا که ان طریق
تونی احتمال یا مسشود .ر اساس این روش که ه مدل جبرانس مشهور اس .
 .2ر اساس اصل  30رانو اساسس کشور جمهوري اسالمس ایدرا دويد موظدف اسد
وسایل آمونشوپرورش رایگا را راي همه مل تا پایدا دور متوسدطه فدراهم
ساند و وسایل تحصیالت عايس را تا سرحد خودکفدایس کشدور دهطدور رایگدا
گسترش دهد.
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