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  چکیده  
معلـوالن و  ( هاي درسی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به جایگاه دیگـري  حاضر محتواي کتابمقاله در 

بیماران، کودکان کار و اشکال مختلف خانواده) بررسی شده است. جامعه آمـاري پـژوهش را تمـامی    
تشـکیل دادنــد. روش   1393پایـه اول تـا ششــم) چـاپ سـال     ( مقطــع ابتـدایی هـاي درسـی    کتـاب 
بخـوانیم و بنویسـیم) و   ( هـاي درسـی فارسـی    کتاب ،گیري پژوهش هدفمند بود. بر این اساس نمونه

نمونـه مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. ابـزار       عنـوان   بـه  کتـاب)  16جمعـا  ( علوم اجتماعی دوره ابتدایی
منظـور   هـا و تصـاویر بـود. بـه     واحد تحلیل شامل متون، پرسـش و  ،چک لیست ،گردآوري اطالعات
هـا، از روش آنتروپـی    آوردن ضریب اهمیت هریک از مؤلفـه دست  به ها و جهت تجزیه و تحلیل داده

هاي دیگـري و پراکنـدگی    مؤلفهشانون استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که توجه به 
صورت مکفی، متوازن و یکسـان صـورت نگرفتـه و     هاي درسی دوره ابتدایی به ها در کتاب مؤلفهاین 

تواننـد نقـش چنـدان     هـا نمـی   . لذا این کتـاب است بر اساس اصول علمی تنظیم نشدهتحلیل محتوا 
آمـوزش و  در حـالی کـه   آمـوزان ایفـا کننـد.     مؤثري در تقویت و پرورش مفهـوم دیگـري در دانـش   

هـر شـغل و مقـامی    را در ف مبارزه با تبعـیض و سـوگیري تمـامی افـراد جامعـه      پرورش باید با هد
  دید برابر به همه آنها نگاه کند.   پوشش داده و با
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  مقدمه. 1
با توجه به اینکه یکی از وجوه روابط انسانی، رابطه فرد بـا دیگـران اسـت، نگـاه و برداشـت      

و دیگران در طول تاریخ همواره از مفاهیم مورد توجه و چالش برانگیز بـوده   1نسبت به خود
برخوردهاي اولیه بین یونانیان باسـتان و بربرهـا، بـین اروپاییـان بـا سرخپوسـتان و        مثًال( است

سیاه پوستان و...). این بینش و درك و آگاهی از دیگري از دیدگاه بسیاري از اندیشـمندان  
هسته اصلی شناخت از خود، تشکیل هویت و اجتماعی شدن افراد را تشـکیل   ،علوم مختلف

در هم پیچیده باشد. نظریه مقایسـه   2تواند در مفهوم دیگري دهد. بنابراین، مفهوم خود می می
هـا، عقایـد و    کنند تا قابلیـت  کند که افراد خودشان را با دیگران مقایسه  اجتماعی پیشنهاد می

زیابی قرار دهند. شواهد تجربـی از ایـن فـرض کـه اطالعـات دربـاره       شان را مورد ار صفات
 کننـد  دهـد، حمایـت مـی    قرار مـی  تأثیرهاي خود افراد را تحت  ارزیابی ،عملکرد افراد دیگر

)Buckingham & Alicke, 2002  همچنــین شــواهد از ایــن دیــدگاه کــه افــراد صــفات و .(
گیرنـد نیـز حمایـت     دیـک اشـتباه مـی   هاي خود را به آسانی با دیگـران صـمیمی و نز   نگرش

خـود در  عنـوان   بـه  شود تا دیگري دهد روابط نزدیک باعث می کنند که این امر نشان می می
هاي بین خود و دیگري را مـورد تأکیـد قـرار     نظر گرفته شود. مقایسه خود با دیگري تفاوت

را نیـز باعـث   هاي خود و دیگري  در عین حال مقایسه خود و دیگري میزان شباهت ،دهد می
). مفهـوم خـودي و دیگـري بـه ایـن معناسـت کـه        Decety & Sommerville, 2003( شود می

کنـد. بـه عبـارت     وجود یک دیگري، که خودي نیست، به احتمال شناخت خود کمک مـی 
شناسم، تو مجـزا   کنم یا تفکرات تو را نمی بینم، من بدن تو را کنترل نمی دیگر، من تو را می
شـود   هستم. مفهوم خود و دیگري مـوقعی درك مـی  » من«تی، بنابراین من هستی، تو من نیس

دهـد کـه آن فـرد از لحـاظ بـدنی و ذهنـی        بیند و تشخیص می که شخص فرد دیگري را می
کند کـه شـخص مسـتقل، خـودي نیسـت، فـرد        مستقل و مجزاست، سپس شخص درك می

                                                                                                                                        
1. Self 
2. Other 
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آن یک دیگري  ؛ل شودتواند از لحاظ بدنی و ذهنی کنتر دیگریست که مستقل است و نمی
 »فـرادرك «شناسـی   اصـطالح روان  ،توانـد خـود باشـد. در ایـن زمینـه      است که حداقل نمـی 

کننـد دیگـران    به این معناست: آنچه که افراد فکر مـی  اصطالح مهمی است. فرادرك اساسًا
 گیـري خودپنـداره   کنند و این یک نقـش کلیـدي در شـکل    در مورد آنها چگونه فکري می

). بـه عـالوه وجـود    Schalk, 2011؛ به نقل از 2008، 1کنی و وست( افراد دارد مفهوم خود)(
. بنـابراین بـا توجـه بـه ایـن      اسـت گیري هویـت افـراد نیـز ضـروري      دیگري در فرایند شکل

کارکردها و این امر که در جوامع دموکراتیک امروزي خود و دیگري در حقیقت دو روي 
در » دیگــري«و دیگــري)، پــرداختن بــه مفهــوم ارتبــاط متقابــل میــان خــود ( انــد یــک ســکه

هویـت افـراد دارد    گیري مفهوم دیگري و متعاقبًا هاي درسی که نقش مهمی در شکل کتاب
  مناسب و مقتضی مورد بررسی قرار گیرد.  اي گونه بهباید 

اعـم از افـراد دیگـر، موجـودات و محـیط خـود از زوایـاي         ،رابطه انسان بـا غیـر خـود   
هـا   رابطه او بـا دیگـران اسـت. انسـان     ،گوناگون قابل بررسی است. یکی از وجوه این روابط

شبیه دیگر پستانداران موجوداتی بسیار اجتماعی هستند. بقاي ما وابسته بـه وجـود دیگـران و    
هم توانـایی در  در برگیرنده دالت و تعامالتی مان در تعامل با دیگران است. چنین تبا توانایی

 Decety( استتشخیص دادن دیگران و هم توانایی براي تشخیص دادن خودمان از دیگران 

& Sommervill, 2003 شـوند، مـرزي را    که به لحاظ هویتی متفاوت میزمانی ). این دیگران
مـرز، طیـف روابـط انسـانی از      بسته به نگاه خود و دیگري به ایـن  و دارند دنبال بهنیز با خود 

 می نسـبتاً یهااگـر چـه مفـ   » دیگـري «و » خـود «یابد. بر ایـن اسـاس،    صلح تا منازعه امتداد می
، اما مصادیق آنها همواره در عرصه نظر و اندیشه بشري وجود داشـته اسـت. از   هستندجدید 

دست  به هاي تبیشتر منازعات انسانی در طول تاریخ، سو برداش أتوان گفت منش این نظر، می
، شـود  مـی هایی که میان این دو برقرار  . خود و دیگري و نسبتاستآمده از خود و دیگري 

نوع زیست و کیفیت و کمیت آن است. نسـبت خـود و دیگـري از جـنس امـور      کننده  تعیین
شناختی اسـت کـه پیامـدهاي سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی متعـددي را          معرفت

فـرد مجـزا   » خـود «هر کسی است که از » دیگري«طور کلی،  ). به1391، نساج( دارد دنبال به
باشد. وجود دیگران بـراي تعریـف آنچـه طبیعـی اسـت و نیـز در مشـخص کـردن جایگـاه          

  ).Ashcroft & Ahluwalia, 2009( منحصر به فرد افراد در جهان بسیار ضروري است
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شناخت دیگري وابسته اسـت؛  نما، مسئله هویت و شناخت از خود به  متناقض اي گونه به
چرا که تا محدوده و چیستی دیگري معلوم نشود، خود معنـاي محصـلی نخواهـد یافـت. در     

شـود. از ایـن رو، بـراي     شود که خود از طریق آن شـناخته مـی   اي می این نگاه، دیگري آینه
مثال، با تعریف شخص بیگانه، مفاهیم ملیت و هموطن معلوم خواهـد شـد و یـا بـا مشـخص      

مفهـوم   ،هاي برتر معلوم خواهند شد. بـه همـین ترتیـب    فروتر، خوديعنوان  به ن دیگرانشد
 مــارکوا ،دیگــري در مســئله جنســیت نیــز تبعــات فــراوان خواهــد داشــت. در همــین راســتا  

)Markova, 2007پـردازي دربـاره    دارد که رابطـه بـین خـود و دیگـري در نظریـه      ) اظهار می
تواند سؤالی در مـورد هویـت بپرسـد     شخص نمی«ن کرد: هویت بسیار اساسی است. او عنوا

. در حقیقـت ارزیـابی کیفیـت روابـط     »استبدون اینکه سؤالی درباره خود و دیگري داشته 
  ).Andreouli, 2010( باشد خود ـ دیگري در درك فرایندهاي هویت اساسی می

یـت  گرایـی در بـاب هو   هـاي باسـتان، قـرون وسـطی و جدیـد، نظریـه جـوهر        در فلسفه
جـوهري مسـتقل در نظـر    عنـوان   بـه  هویت انسـان  بدین معنی که غالبًا ؛ترین نظریه بود غالب

نداشـت.  » 1مـن «گیـري   هـیچ نقشـی در شـکل   » دیگري«شد و از نظر این فیلسوفان  گرفته می
یک نفس مجرد و نمونه اعـالي  عنوان  به براي نمونه در فلسفه ابن سینا، انسان معلق در فضا ـ 

 :1375سـینا،   ابـن ( یابـد  ـ بدون نیاز به هر موجود دیگري هویت خـویش را مـی  انسان مستقل  
یک جـوهر نفسـانی   عنوان  به دکارت ـ » من«در فلسفه دکارت هم  ،). به همین ترتیب81-80

 :Descartes, 1901( اندیشـد  و پیش از توجه به هر موجود دیگري حتـی بـدن خـودش ـ مـی    

شناختی اسـت. بـر اسـاس ایـن       نیز متقدم بر هرگونه 2استعالیی کانت» من«). در نهایت، 304
هاي مدرن، انسان  گیرد. در این فلسفه ها، من پیش از هرگونه تجربه از دیگري قرار می فلسفه

  یک عقالنیت در خود است و در هویت خود مستقل از هر دیگري.
 گرایـانی چـون هیـوم قـرار     گرایـی در بـاب خـود، نظریـات تجربـه      در مقابل این جوهر

. از نظـر هیـوم، مـا    کننـد  مـی را نفـی   »نفس«گیرد که وجود هرگونه جوهر مستقلی به نام  می
چیزي به جـز مجموعـه احساسـات و ادراکـات نیسـتیم و وراي ایـن مجموعـه احساسـات و         

  تجربیات زودگذر، جوهر مستقلی به نام نفس وجود ندارد. 
تمـاعی و گفتمـانی بـه مسـئله     اجگرایـی   هاي معاصر، بیشتر با دو رویکرد سازه در فلسفه

چیزي که در اثـر  عنوان  به یک جوهر ثابت و مستقل بلکهعنوان  به ـ یا مسئله هویت ـ نه » من«
                                                                                                                                        
1. Ego 
2. Kant 
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گیـري مـن، مسـتلزم     شود. بر این اساس، شـکل  نگریسته می ،شود تعامل با دیگران ساخته می
دایار و خـ ( ي که حتی این دیگري، پیش از خود استطور به ؛وجود دیگري و تفاوت است

: 1388؛ مشـیرزاده و مسـعودي،   135-136: 1389زاده و جوکـار،   ؛ رمضان35: 1387فتحی، 
256-255.(  

از  2آلمـانی دارد. فیشـته و هگـل    1مفهوم دیگري از لحاظ تـاریخی ریشـه در ایدئالیسـم   
نخستین فیلسوفانی بودند که به نقش دیگري در تعین خود توجه داشتند. هگل با طرح رابطه 

اما در نهایت همه اختالفات را بـه نفـع    ،کند ارباب، مسئله خود و دیگري را مطرح می برده ـ 
  . سازد مییک روح واحد رها 

آغاز شـد. او نسـبت بـه    » 4کی یر کگور«، توجه به دیگري با 3در سنت اگزیستانسیالیسم
آزادانه انسـان  پندارد که مانع رشد  مثابه سد و مانعی می دیگري بدگمان است و دیگري را به

بـه مسـئله دیگـري     6و ـ به تبـع او ـ سـارتر     5شود. بعدها در سنت پدیدارشناسی نیز هوسرل می
کنـد، امـا در عـین حـال بـا       توجه فراوان کردند. از نظر سارتر نیز دیگري خود را محدود می

انـد کـه    بخشد. خود و دیگري دو روي یک سـکه  همین محدودیت معناي او را نیز تعین می
  کنند. هاي یکدیگر را مشخص میمرز

عنـوان   بـه  بر تفوق و برتري مـردان بـر زنـان    ،با تأکید بر مفهوم دیگري 7سیمون دوبوار
جنس دوم تأکید کرده است. از نظر او مرد، جنس اول، مثبت و طبیعی است و زن در قیـاس  

عنـوان   بـه  دیگـري  معمـوالً با مرد، دیگري، جنس دوم، در اقلیت، منفی و غیرطبیعـی اسـت.   
به خوبی به ایـن نکتـه اشـاره کـرده      8شود. ادوارد سعید زیردست و حقیرتر در نظر گرفته می

وارد کـرده اسـت کـه    شناسـی   است. در واقع مشابه همان نقدي را که ادوارد سعید بـر شـرق  
 Ashcroft( نگرنـد  معیوب و با پیش فرض است و آداب و رسوم شرقی را به دیده تحقیر می

& Ahluwalia, 2009: 49-50عنـوان   بـه  هاي درسی ما نیز وارد است که دیگري نه )، بر کتاب
موجودي عجیـب و غریـب در حـد موجـود     عنوان  به یک موجود مساوي و قابل گفتگو که

                                                                                                                                        
1. Idealism 
2. Fichte & Hegel 
3. Existentialism  
4. Kierkegaard 
5. Husserl  
6. Sartre 
7. Simone De Beauvoir 
8. Edward Said 
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  شود. فضایی ارائه می
مـورد تـدقیق و    2و امانوئل لویناس 1در دوره معاصر، مفهوم دیگري توسط ژاك الکان

دهد و تاریخ فلسفه را به  مینشان ناس به اهمیت دیگري توجه بندي قرار گرفت. لوی صورت
کنـد. وي   نادیده گرفتن دیگري و تالش براي هضم آن در وحدت و این همـانی مـتهم مـی   

خـداي نامحـدود   عنـوان   بـه  و آن را تنهـا سـازد   مـی بحث دیگري را در حوزه اخالق مطرح 
طـور کامـل در    گـاه بـه   هـیچ  گیرد که برتر از خـود اسـت. ایـن دیگـري نامحـدود      درنظر می

نیز مانند لویناس معتقد است که دیگري فقط زمانی دیگـري   3گیرد. دریدا دسترس قرار نمی
نامحـدود غیرقابـل    اي گونه بهیعنی  ،طور کامل غیرقابل تقلیل باشد اش به است که دگرگونی

مـن  وان عنـ  بـه  کـه دیگـري   کنـد زمـانی   تقلیل باشد. اما بر خالف لوینـاس، دریـدا ادعـا مـی    
اش فرو خواهد ریخت. بر خالف لویناس، دریـدا ادعـا    تشخیص داده نشود، تمام دگرگونی

» مـن «یابد، کـه غیـر قابـل تقلیـل بـه       کند که دیگري به خاطر دگرگون شدن من معنا می می
به این خاطر که آن یک من است، به خاطر اینکه آن شـکلی ماننـد مـن     خودم است صراحتًا

 نهایـت بـه مـن فرمـان دهـد     درا مـن صـحبت کنـد، مـن را درك کنـد و      تواند ب دارد که می
)Paipais, 2011  در یکـدیگر ســاکن   متقـابالً کنـد کـه خـود و دیگــري     ). دریـدا عنـوان مــی

توانـد بـه    مانند. خـود نمـی   به یکدیگر) باقی می( ناپذیر با حالتی تقلیل در حالی که ،شوند می
فهمش از دیگري  و لذا ر کامل در برگیردطو بیرون از خودش حرکت کرده و دیگري را به

). دریـدا همـواره تـالش    Inston, 2015( شـود  گري مـی  همیشه توسط تجارب خودش واسطه
دیگرمهـري)  ( خـودمهري) عاطفـه بـه دیگـري    ( کرده است تا نشان دهد که عاطفه بـه خـود  

 مـن در حـال فکـر کــردن دربـاره خـودم هسـتم) تجربـه دیگـري اســت        ( اسـت. تجربـه مـن   
کنم، من در حال فکر کردن درباره هر کس یا هـر   که من درباره خودم فکر می گونه همان(

  ).Krell, 2013( چیز دیگري در همان زمان هستم)
هر چقدر در یک هویت عناصر متفاوت بیشـتري وجـود داشـته باشـند، و هـر       ،در واقع

نـا و قـدرت   چقدر یک هویت تنوع فرهنگی بیشتري را در خود جاي دهـد، آن هویـت از غ  
بیشتري برخوردار خواهد بود. انسان، در عین حـال کـه همـه نیازهـاي انسـانی را دارد، ولـی       

اگـر   وجود و هستی انسان، در ارتباط و هویتی است که به یـک غیریـت مربـوط اسـت. اوالً    
                                                                                                                                        
1. Jacques Lacan 
2. Emmanuel Levinas 
3. Derrida 



  241   هاي درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگري تحلیل محتواي کتاب

اي نیسـت و اگـر ایـن هویـت را از غیـر و دیگـري        قبول کنیم که هویت انسانی، هویت بسته
دهد، بررسـی شـود، مشـخص     تان را تشکیل می هیچ است. اگر آنچه که هویتمنقطع کنیم، 

از درون هویـت یـک فـرد بـه وجـود نیامـده اسـت.         وگردد که همه آن از بیـرون آمـده    می
هویـت دیگـري را   بایـد  توان گفت هویت فرهنگـی بـراي تثبیـت و غنـاي خـود       بنابراین می

مبـادي و مبـانی   تـرین   اصلی ،عبارت دیگر بپذیرد و همواره در حال تعامل و گفتگو باشد. به
کنند و ایـن ارتبـاط    در گرو ارتباطی است که این دو با هم برقرار می» دیگري«و » خویشتن«

وي دیگـري بلکـه آفریننـده هسـتی و     سـ اي براي فهم خویشتن از  و با هم بودن نه تنها وسیله
هویـت پـذیراي    یـک بـه میزانـی کـه    موجودیت خویشتن و دیگري است.به همـین ترتیـب،   

ها نباشد و حوزه دیگران را گسترش دهد، در واقع خود را از غنا تهـی سـاخته اسـت.     تفاوت
اما مسئله مهم آن است که میان خود و دیگري یـک گفتگـو جریـان دارد و دیگـري ماننـد      

خـود را بشناسـد. حـال اگـر بـه جـاي        ،تواند بدون گفتگـو بـا آن   اي است که خود نمی آینه
، از آن غفلـت کنـیم و یـا آن را نادیـده     یـابی بـه مرزهـاي    در راهسـعی   ،دیگربـا یکـ   گفتگو

یک موجود ناشناخته، غریب، فضایی و یا حتی هولناك جلوه عنوان  به بیانگاریم، او براي ما
بلکه تنهـا ممکـن اسـت آن     ،برد د. نادیده انگاشتن یک واقعیت، آن را از بین نمیکرخواهد 

  ).Ashcroft & Ahluwalia, 2009( تر سازد را خطرناك
اي کـه   کوشد تا همه را همرنگ خود سازد، در جامعه در جوامعی که هویت غالب می

شود، هویت اقلیت یا باید به رنگ اکثریت درآید و از خود تهی شود و یـا   دیگري انکار می
 اي کدام مطلـوب نیسـت. در جامعـه    باید براي حفظ خود مقابله کند و موضع بگیرد که هیچ

آیـد. در ایـن حالـت     کدام از این مشکالت پیش نمـی  معناي واقعی تکثرگرا باشد، هیچ که به
کند کـه هولنـاك اسـت.     که دیگري واقعی از بین رفته است، شبح و سایه دیگري ظهور می

شده خواهان انتقـام اسـت. تفـاوت باعـث قـدرت اسـت. یـک جامعـه          این دیگري سرکوب
شـود. اریـک    و دیگري وجود نداشته باشد، ضعیف مـی  اي که در آن تفاوت همسان، جامعه

نیز ایجاد تعـادل بـین خـود و دیگـري را بـراي رشـد انسـان و تشـکیل هویـت او           1اریکسون
به خاطر اینکـه آنهـا    داند. اریکسون معتقد است که دیگران مهم هستند نه صرفًا ضروري می

هاي مستقلی هسـتند کـه    نها عاملند بلکه بیشتر به این دلیل که آا منابع بالقوه تشخیص هویت
یک رابطـه متقابـل   عنوان  به کنند. اریکسون رشد هویت را کمک می» من واقعی«به شناخت 

                                                                                                                                        
1. Eric Erickson 
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بین فرد و بافت در نظر گرفت، یعنی فرایند وجود شناسایی شده توسط آنهایی که بـه نـوعی   
ــی   ــاب آورده م ــه حس ــم ب ــران را  مه ــون دیگ ــوند. اریکس ــه ش ــوان  ب ــلعن ــدگان و تعام  کنن

توانـد   بینند کـه در آن خـود مـی    در نظر گرفت که بافتی را تدارك می» من«کنندگان  تنظیم
نیاز دارد، که در آن هـر یـک   » تو«و » من«معنا یافته و انسجام یابد. رشد خود به برخورد بین 

کند، هر  شناسد، هر یک دیگري را درك می که هست به رسمیت می گونه هماندیگري را 
بــدون اینکــه چیــزي را بــه  ،در آشکارســازي و رهــایی دیگــري دارد یــک ارزش و ســهمی

همـان کسـی باشـد کـه      یکدیگر تحمیل کنند. اما این امر به این نیاز دارد که شـخص واقعـاً  
). مـدارس  Kroger, 2004؛ به نقـل از  1974، 1موستاکاس( هست که اصالتًا گونه همانهست، 

گیـري مـن واقعـی و هویـت افـراد را       ند و شـکل رسان باشـ  توانند یاري می در این زمینه قطعًا
  قرار دهند. تأثیرتحت 

کـه از  اسـت  یـابی افـراد    نهاد مدرسه یکی از منابع اصلی آمـوزش و پـرورش و هویـت   
هاي مختلفی تشکیل شده و از ابزارهاي مهمی در جهت رسیدن به اهداف خـود سـود    بخش

هـاي   . کتـاب هسـتند هـاي درسـی    این ابزارها، کتاب ترین مهمجوید. بدون شک یکی از  می
، هنجارهـا و  هـا  ارزشهاي آموزشی یـک کشـور حـاوي اهـداف،      درسی با توجه به سیاست

که براي تربیت صحیح فرزنـدان آن کشـور مهـم و حیـاتی در نظـر      هستند دانش و مفاهیمی 
بـه   هـا  ارزشداف و هاي درسی سهم بسزایی در انتقال این اهـ  شوند. بنابراین کتاب گرفته می

هاي درسی با توجه بـه   کتاب ،پذیري آنها در مدارس دارند. در حقیقت آموزان و نقش دانش
آمـوزان در مـدارس بـوده و     گذاري خود محور اصلی تعلـیم و تربیـت دانـش   تأثیرپویایی و 

بیــنش دهــی  و جهــتدهــی  عــالوه بــر افــزایش دانــش علمــی و اجتمــاعی و... باعــث شــکل
گـذاران و   شـده سیاسـت   بت بـه خـود و دیگـران در راسـتاي اهـداف تعیـین      آموزان نس دانش

ابزار بـراي سـاخت    ترین مهمهاي درسی همچنین از  کتاب ،شوند. در همین راستا لفین میؤم
هاي درسی پتانسیل عظیمی  ). کتاب1387خدایار و فتحی، ( روند و انتقال هویت به شمار می

گذارنـد. مـتن، تصـویر، صـوت،      ي را در اختیـار مـی  از ابزارهاي ارتباطی میان خود و دیگـر 
هاي درسی بـراي ارتبـاط هـر چـه بیشـتر       بازي، نقاشی و... همگی ابزارهایی هستند که کتاب

  کنند.   میان خود و دیگري ارائه می
هـاي درسـی دوره ابتـدایی در جریـان اجتمـاعی       با توجه به اهمیت کتـاب  ،در مجموع

                                                                                                                                        
1. Moustakas 
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ویت صحیح، این پژوهش بر آن است تا میـزان توجـه بـه    کردن افراد و نقش آن در ایجاد ه
هاي درسی دوره ابتدایی را مورد مطالعه و بررسی قـرار دهـد. در حقیقـت     دیگري در کتاب

معلوالن و بیماران،کودکـان کـار و اشـکال    ( هاي دیگر شامل بررسی نحوه حضور شخصیت
هـاي فارسـی بخـوانیم و     شـامل کتـاب  ( هاي درسی دوره ابتدایی متفاوت خانواده) در کتاب

بنویسیم و تعلیمات اجتماعی) دغدغه اصلی این پژوهش بوده اسـت. بنـابراین هـدف اصـلی     
هاي درسـی دوره ابتـدایی تـا چـه      پاسخگویی به این پرسش است که کتاب ،پژوهش حاضر

آموزان این مقطع درباره دیگرانی که شاید بـا   حد توانسته است دیدي مثبت و پذیرا به دانش
  متفاوت باشند، بدهد؟ آنها

  پژوهش پیشینه. 2
 ودر نظر گرفته شـده   یمتفاوت ايه گونه بههاي مختلف  رابطه بین خود و دیگري در فرهنگ

تـوان جوامـع را بـه دو گـروه      بندي کلی مـی  منبع مناقشات زیادي بوده است. در یک تقسیم
  گرا تقسیم کرد:  فرهنگی فردگرا و جمع

خود و دیگري واحدهایی مجـزا بـا پیونـدي ضـعیف در نظـر       ،هاي فردگرا در فرهنگ
دایـره   ،ها مانند فرهنگ آمریکا). در این فرهنگ( اي دارند شوند که رابطه شکننده گرفته می

بر  معموًالهاي فردگرا  تر از دایره پیرامون دیگري است. فرهنگ پیرامون خود بسیار گسترده
مشـمول  ( یک پدیده مسـتقل و کامـل  عنوان  به روي ابتکار و موفقیت فردي تأکید و خود را

هـاي فردگـرا از اهـداف     گیرنـد. فرهنـگ   گر رویدادها در نظر مـی  بر خود) و نیروي هدایت
فقط مراقب خود و خانواده خـود هسـتند.    و کنند فردي بیشتر از اهداف گروهی حمایت می

ا داشـته باشـد و   توانـد هـویتی مسـتقل و مجـز     خود نمی ،گرا هاي جمع در مقابل، در فرهنگ
در ( شـان  کـردن خودهـاي   اصـالح بنابراین افراد به دیدن مردمی که در حـال شـکل دادن و   

خـود در داخـل یـک چـارچوب      ،پردازند. در این دیـدگاه  داخل بافتی از روابط) هستند می
تـر قـرار دارد. در ایـن     که شامل خـانواده، دوسـتان، شـرکاء، کـار و فرهنـگ گسـترده      است 
بنـابراین بـر روي دیگـري و    اسـت و  افی ماوراي اهداف فردي مـورد تأکیـد   اهد ،ها فرهنگ

). رابطـه خـود و دیگـري را    Gudykunst & Kim, 1992( شـود  روابط بـا دیگـري تأکیـد مـی    
شناختی نیـز مـورد توجـه قـرار داد کـه در هـر دو دیـدگاه         توان از دو بعد اخالقی و روان می

در  . مـثالً اسـت و نیازمنـد توجـه و همـدلی     دیگري در اغلب مـوارد مثبـت ارزیـابی شـده و    
پسـندي بـراي دیگـري نیـز      هاي بزرگان اخالق نقل شده که: آنچه که براي خود مـی  آموزه
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شـناختی نیـز    پسندي براي دیگـري نیـز نپسـند. از دیـدگاه روان     بپسند و آنچه براي خود نمی
دیگري منبع مناسبی جهت شکوفایی خود بوده و بـه رفـع خودمحـوري و اجتمـاعی      معموًال

 کگـور نیـز دیگـري را    یر افرادي مانند کی ،. از سوي دیگرکند میشدن افراد کمک شایانی 
مثابه مانع و دیـواري   دیدگاه اگزیستانسیالیسم و فرهنگ فردگراي غربی) به تأثیرالبته تحت (

شـود و از   بر پرورش و شکوفایی فردیت و شخصت محسوب مید که سدي در برانپندار می
د. وي کـه مفـاهیم   نـ ده این جهت چندان روي خوش به دیگـري و ارتبـاط بـا او نشـان نمـی     

دهد، نگران است کـه تصـمیم و انتخـاب     قرار می 1فردیت و خویشتن را در برابر مفهوم توده
حاضر جنبـه مثبـت دیگـري    ). لذا در پژوهش 1383کاجی، ( دشوفردي فداي اعمال جمعی 
  در نظر گرفته شده است. 

شوند کـه شـامل    دیگري نگریسته میعنوان  به در این پژوهش سه گروه از اقشار جامعه
 توانند هایی که می و گروههستند معلوالن و بیماران، کودکان کار و اشکال متفاوت خانواده 

نیست. در زیر به توضیحاتی هدف پژوهش حاضر  ،دیگري مورد لحاظ قرار بگیرندعنوان  به
  دیگري پرداخته شده است:   مؤلفهدر مورد هر کدام از سه 

داشـته اسـت   نیز وجود کشورها  سایر اي است که همواره در بین مردم پدیده ،معلولیت
شده است. سه  هاي خاص اجتماعی با افراد معلول رفتار می و در هر زمان متناسب با برداشت

ي متفـاوت بـا معلـوالن شناسـایی شـده اسـت: دوره اول کـه افکـار         دوره تاریخی از رفتارها
بود که معلول فاقد هرگونـه قـدرت و توانـایی    اعتقاد بر این داروینیسم و فاشیسم رایج بود و 

براي اداره امور است، لذا بایـد آنهـا را از صـحنه اجتمـاعی دور نگـاه داشـت. در ایـن دوره        
بردنـد.   با آنها نامناسب بود و گاه آنها را از بین می شدند، برخورد معلوالن از جامعه طرد می

دوره دوم که دوران پس از جنگ جهانی اول و دوم بود، معلوالن جنگی بسـیار زیـادي کـه    
بـه انـواع دیگـر معلـوالن افـزوده شـدند. در ایـن         ،همگی به نحوي داراي نقص عضو بودند

رواج یافـت   ،انـد  شان معلول شده اندیشه قدردانی و حمایت از کسانی که براي وطن ،دوران
 ،ها گنجانیـده شـد. دوره سـوم    هاي دولت هاي مالی یا درمانی از معلوالن در برنامه و حمایت

ایـن  در هـاي مـادي رواج یافـت.     دورانی است که اندیشـه سـرمایه انسـانی فراتـر از سـرمایه     
سـالمت بیشـتر    شـوند و بایـد بـراي    دیدگاه، معلوالن بخشی انکارناپذیر از جامعـه تلقـی مـی   

افـرادي  عنـوان   بـه  هاي برابـر بـا افـراد سـالم داده شـود تـا آنهـا نیـز         جامعه به آنها نیز فرصت

                                                                                                                                        
1. Crowd 
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به جامعه بهره دهند و از جامعه بهره گیرند. با  ،گذار در تحوالت جامعه مشارکت داشتهتأثیر
ـ کنـار    رواج این دیدگاه، نگرش سنتی جامعه به معلولین ـ که ناشی از ترحم و دلسوزي بود 

هـاي   ها جاي گرفت. بـا اعـالم سـال    هاي دولت گذاشته شد و رسیدگی به معلوالن در برنامه
توسـط سـازمان ملـل     »دهه مشارکت معلوالن در زندگی اجتمـاعی «عنوان  به 1993تا  1982

توجه بـه پیشـگیري    »روز جهانی معلوالن«عنوان  به متحد و با اعالم روز سوم دسامبر هر سال
سـازي شـرایط    و تالش براي افزایش توانبخشـی افـراد معلـول در قالـب مناسـب      از معلولیت

  ). 1391دیانی، ( اجتماعی و فیزیکی براي معلوالن در همه کشورها شدت یافت
هاي اجتماعی هستند. یک بیمار نه تنها  پذیرترین گروه گروه بیماران نیز یکی از آسیب

 تـأثیر را از دسـت داده اسـت، بلکـه تحـت      هاي دوران سالمتی خـود  از نظر جسمانی توانایی
توجـه   ،هـاي اخیـر   هاي روانی، اجتماعی و اقتصادي خاص قرارگرفته اسـت. طـی سـال    تنش

ده مفهوم حقـوق بیمـار نیـز    شی به حقوق بشر افزایش یافته و این امر موجب الملل بینجوامع 
  بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
هاي عصر حاضر است. این کودکان کـه بـا    ز آسیبانیز پدیده کودکان کار و خیابانی 

توجه به شـرایط خـاص زنـدگی خـویش مجبورنـد بیشـترین سـاعات روزانـه خـویش را در          
فشـارهاي فـراوان قـرار داشـته و از ابـراز نقـش مناسـب سـن          تأثیرخیابان به سر ببرند، تحت 

پـرداختن  و دارند  پذیرترین اقشار جامعه قرار . بنابراین در زمره آسیبهستندخویش محروم 
هـاي اجتمـاعی و روانـی اسـت. بـر اسـاس        جلوگیري از شـروع آسـیب  باعث آنها مسائل به 

هسـتند  میلیون کـودك مشـغول کـار     306)، در جهان ILO(1 ی کارالملل بینگزارش سازمان 
عبـارتی،   به .آیند درصد) کودك کار به حساب می 70حدودا ( میلیون 250که از این تعداد 

میلیـون   115. از این تعداد کـودك کـار   استاز هر هفت کودك یکی از آنها کودك کار 
 ,Yıldırım, Beydili & Görgülü( هسـتند خطرنـاك  بسـیار  کودك در حال انجـام کارهـاي   

ــه ذکــر اســت کــه بیشــتر جمعیــت کودکــان کــار ســاکن کشــورهاي کمتــر   2015 ). الزم ب
  ).Hawamdeh & Spencer, 2003( هستندیافته  توسعه

هـاي   مسائل دنیاي معاصر است. امـروزه در جامعـه   ترین مهمتحول خانواده نیز یکی از 
با پرسـش و  نیز ساختار و نقش آن  ه، اماصنعتی با اینکه ضرورت وجود خانواده پذیرفته شد

ــه رو شــده اســت ــه رشــد، آگــاهی از ســودمندي  . در مابــل، تردیــد روب در کشــورهاي روب

                                                                                                                                        
1. International Labor Organization 
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هاي سـریع آنهـا سـازگار است،گسـترش      ا مقتضیات دگرگونیساختارهاي خانوادگی، که ب
انـد   کردهبندي  خانواده را به اشکال گوناگونی تقسیم ،). در همین راستا1383بهنام، ( یابد می

اي، خـانواده گسـترده، خـانواده     شـود: خـانواده هسـته    که در زیر به تعدادي از آنها اشاره می
پـدر مکــان، خـانواده مـادر مکـان، خـانواده چنــد      پدرسـاالر، خـانواده مادرسـاالر، خـانواده     

همسري، خانواده تک همسري، خانواده تک سرپرست، خانواده ناتنی، خانواده آشیانه تهی. 
شکل مطلوب خانواده باعث عنوان  به اي عدم توجه به اشکال خانواده و معرفی خانواده هسته

  مطلوب محرومند. شود که از این نوع خانواده  نادیده گرفته شدن کودکانی می
هـاي آن تـا کنـون بـه اسـتثناي تحقیـق زیـر         مؤلفـه در زمینه تحلیل محتـواي دیگـري و   

  صورت نگرفته است. ،چه در داخل و چه در خارج کشور ،تحقیقات چندان زیادي
) در پژوهش خود با عنوان تفاوت دیگري و 1391( شیخ رضایی و همکاران ،در ایران

کودك و نوجوان به این نتیجه دست یافتند که هنـوز پـرداختن بـه    اقلیت در ادبیات داستانی 
هاي تالیف فارسی جـا و اهمیـت    مقوالت تفاوت، دیگري و اقلیت چندان که باید در داستان

و تـرین   کـودك کـار و اخـتالف طبقـاتی و فقـر پـرحجم       ،خود را نیافته است. در این میـان 
هـا هنـوز در ادبیـات     مـا بسـیاري از تفـاوت   انـد. ا  ها را به خود اختصـاص داده  بیشترین کتاب

هـاي   هـاي دینـی، اقلیـت    اند؛ مواردي از قبیل اقلیت کودك فارسی مجال طرح و ظهور نیافته
دار نیـز   هاي شایع و کمتر مسئله جنسی و افرادي با مجموعه اعتقادي متفاوت. از میان تفاوت

  اند.  ده نشدههنوز دی هاي روانی اصوًال ها و بیماري برخی مانند معلولیت

  ضرورت و اهمیت پژوهش. 3
گیـري مفهـوم خـود مثبـت و      آموزان در شـکل  شناخت و آگاهی نسبت به دیگري، به دانش
در سـایه شـناخت دیگـري اسـت      ،کند. در واقع هویت منسجم و قدرتمند کمک شایانی می

این خود  .شود میمناسب پرورش یافته و منسجم و نیرومند  اي گونه بهآموزان  که خود دانش
منسجم به یـاري شـناخت دیگـري بـه مـرور زمـان تبـدیل بـه یـک هویـت سـالم و منسـجم             

آمـوزان از طریـق شـناخت دیگـري شـکل       یـابی دانـش   گردد. بنـابراین بخشـی از هویـت    می
تقابـل و تعامـل میـان خـود و دیگـري اسـت کـه هویـت افـراد را شـکل            ،گیرد. در واقع می
  توان از هویت خود نیز سخن گفت. یان نباشد نمیدهد، تا حدي که اگر دیگري در م می

شان  آموزان در کاهش خودمحوري همچنین توجه به دیگري و درك دیگري به دانش
تر با دیگران ارتباط و تعامـل برقـرار    شایسته اي گونه بهشود تا آنها  کمک کرده و موجب می
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و ایجـاد شـده   آموزان  واقع با ادراك و آگاهی از دیگري است که همدلی در دانشسازند. 
آمـوزان بـا    گیـرد. دانـش   دوستانه در آنها شکل می زمینه براي انجام رفتارهاي همدالنه و نوع

رسند که تنها بـه منـافع فـردي خـود      آگاهی نسبت به دیگران و حقوق آنها به این درك می
ند و بـراي  موجوداتی شبیه به خود بپذیرعنوان  به فکر نکرده و منافع دیگري و دیگران را نیز

  آنها همان حقوقی را قائل شوند که براي خودشان قائلند. 
توانـد ایـن نکتـه باشـد کـه عـدم        از دالیل دیگر به ضرورت انجام پژوهش حاضـر مـی  

هاي دیگـري منجـر بـه عـدم فهـم صـحیح از جایگـاه         آموزان از گروه شناخت صحیح دانش
کـه  شـده  هـا   بینـی نسـبت ایـن گـروه     منجر به خـودبرتر همچنین اجتماعی و فرهنگی آنان و 

ــود. از ایــن رو  طلبــی  برونــداد آن برتــري قــومی، فرهنگــی، اقتصــادي، ملــی و.... خواهــد ب
پـذیري کودکـان نقـش    تأثیرشناسی این مقوله در نظام آموزشی، نهادي که در سـنین   آسیب

یقـاتی  رسد انجام و انعکـاس چنـین تحق   اي است. به نظر می مؤثري دارد، داراي جایگاه ویژه
محتواي کتب درسـی در زمینـه مسـئله مـورد بحـث       اصالحتواند منجر به تغیییر نگرش و  می

  شود.
  به شرح زیر است: پژوهشاین سؤاالت 

هـاي درسـی دوره ابتـدایی توجـه شـده       تا چه میزان به معلوالن و بیمـاران در کتـاب   .1
  است؟

  جه شده است؟هاي درسی دوره ابتدایی تو تا چه میزان به کودکان کار در کتاب .2
هاي درسی دوره ابتدایی توجه شده  تا چه میزان به اشکال متفاوت خانواده در کتاب .3

  است؟

  روش پژوهش. 4
تحلیـل محتـوا را    ،. در تعریفی فراگیراستتحلیل محتوا پژوهش روش مورد استفاده در این 

گیري کـار  بـه ا اند که به وسـیله آن محتـواي ارتباطـات بـ     اي از فرایند اطالعاتی دانسته مرحله
هـاي   صورت داده یابد و به بندي شده و نظامدار، تغییر و تبدیل می اي از قوانین طبقه مجموعه
آیـد، ایـن فـن     طور که از نام تحلیل محتوا بر می آید. همان شده و قابل مقایسه در می خالصه

هـا و یـا ادراکـات ضـمنی قابـل       هـاي ادراکـی و احساسـی پیـام     در جستجوي دریافت جنبـه 
هاي مختلف، از شـمارش فراوانـی    استخراج از بیانات است. عنصر مشترك در تمام تکنیک

هـا، یـک تعبیـر و تفسـیر کنتـرل شـده بـر مبنـاي          گرفته تا استخراج ساختارهاي منتج به مدل
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  ).1380آذر، ( استنتاج و استنباط است
ششـم)   پایـه اول تـا  ( هـاي مقطـع ابتـدایی    جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامی کتاب

گیري پژوهش هدفمند بود. دلیل استفاده از ایـن   تشکیل دادند. روش نمونه 1393چاپ سال 
انتخاب مواردي است که با توجه به هدف تحقیـق بیشـترین اطالعـات را     ،گیري روش نمونه

 هاي درسـی فارسـی و علـوم اجتمـاعی دوره ابتـدایی      کتاب ،در بر داشته باشد. بر این اساس
هاي  مؤلفهچرا که احتمال وجود ( نمونه مورد بررسی قرار گرفتندعنوان  به کتاب) 16 جمعًا(

هـاي اول و دوم ابتـدایی    ها بیشتر بود). الزم به ذکر اسـت کـه در پایـه    دیگري در این کتاب
تعلیمات اجتماعی) وجود ندارد و این کتـاب از پایـه   ( کتابی تحت عنوان مطالعات اجتماعی

  شود. آموزان کشور می درسی دانش هاي سوم ابتدایی وارد کتاب
بـر اسـاس مبـانی نظـري و     ( مؤلفـه  سـه در پـژوهش حاضـر در قالـب     »دیگـري «مفهوم 

. 1هـاي دیگـري عبارتنـد از:     مؤلفـه پژوهشی و هدف پژوهش) مورد بررسـی قـرار گرفـت.    
   ..اشکال متفاوت خانواده3. کودکان کار 2معلوالن و بیماران 

  لیل: مشخصات نمونه مورد تح1جدول 

 سال انتشار هاي مورد بررسی عنوان کتاب پایه تحصیلی

  بخوانیم)( فارسی اول ابتدایی
 1393 هاي نوشتن) مهارت( فارسی

  هاي خوانداري) مهارت( فارسی دوم ابتدایی
 1393 هاي نوشتاري) مهارت( فارسی

 سوم ابتدایی
  هاي خوانداري) مهارت( فارسی
  هاي نوشتاري) مهارت( فارسی

 اجتماعیمطالعات 
1393 

 چهارم ابتدایی
  هاي خوانداري) مهارت( فارسی
  هاي نوشتاري) مهارت( فارسی

 مطالعات اجتماعی
1393 

 پنجم ابتدایی
  بخوانیم)( فارسی
  بنویسیم)( فارسی

 تعلیمات اجتماعی
1393 

 ششم ابتدایی
  هاي خوانداري) مهارت( فارسی
  هاي نوشتاري) مهارت( فارسی

 مطالعات اجتماعی
1393 
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سـاخته   چک لیست تحلیـل محتـواي محقـق    ،پژوهشاین ابزار گردآوري اطالعات در 
معلـوالن و بیمـاران، کودکـان کـار و اشـکال متفـاوت       ( دیگـري  مؤلفهبود که بر اساس سه 

هـاي دیگـري    مؤلفه ،قسمت اولبود: دو قسمت شامل خانواده) ساخته شد. این چک لیست 
هـاي   میزان توجـه کتـاب   ،تحصیلی بود و قسمت دومپایه  6هاي درسی هر یک از  در کتاب

شـد.   هاي تحصیلی را شامل می ها در پایه مؤلفهها و متون) به  فراوانی تصاویر، پرسش( درسی
هـاي   محتـواي کتـاب   ،ها و تصاویر بود. براي این منظور واحد تحلیل نیز شامل متون، پرسش

یک از شـش پایـه تحصـیلی مقطـع      فارسی بخوانیم، فارسی بنویسیم و تعلمیات اجتماعی هر
هاي ویژه دیگري در  ابتدایی به سه بخش متن، تصویر و پرسش تقسیم شده و سپس شاخص

ها اسـتفاده   این سه بخش تحلیل شدند. براي تحلیل متن از واحد ضبط براي شمارش فراوانی
شد. این واحد در قالب یک کلمه و یا یک عبـارت مطـرح شـد. در مـورد تصـاویر نیـز هـر        

بـه واحـدهاي مشـخص تقسـیم شـده و       ،هایی که به آنها اشاره داشتند مؤلفهتصویر بر اساس 
آوردن فراوانی، شمارش شدند. بـراي سـنجش روایـی ابـزار، فراینـد      دست  به منظور سپس به
سازي و تهیه چک لیست با توجه به مبانی نظري و استفاده از نظرات صاحب نظـران   شاخص

گرفـــت. بـــراي ســـنجش پایـــایی ابـــزار نیـــز از روش  و متخصصـــان ایـــن حـــوزه انجـــام
هـاي   ها در کتـاب  بعد از دو بار شمارش فراوانی ،آزمون/بازآزمون استفاده شد. بر این اساس

  آمد. دست  به درصد 91با فاصله ده روز) ضریب همبستگی بین دو بار شمارش ( درسی

  ها هاي توصیف و تحلیل داده روش

هاي آمار توصیفی شامل جدول توزیـع فراوانـی و درصـد     شها از رو به منظور توصیف داده
د. همچنین براي تحلیل محتوا و پردازش و تحلیل نتـایج کتـاب از روش آنتروپـی    شاستفاده 
پـردازش   ،). ایـن روش 1380آذر،( هاست، اسـتفاده شـد   که برگرفته از تئوري سیستم شانون،

تـر و معتبرتـر عمـل     و بسـیار قـوي  ها در تحلیل محتوا را با نگاهی جدیـد مطـرح کـرده     داده
گیري عـدم اطمینـان کـه از     کند. آنتروپی در تئوري اطالعات شاخصی است براي اندازه می

شود. بر اساس این روش، کـه بـه مـدل جبرانـی مشـهور اسـت،        طریق توزیع احتمال بیان می
ابتـدایی) و  ه هـاي دور  پایه( نظر شش پاسخگو شده از نقطه هاي درسی بررسی محتواي کتاب

بندي و تجزیه وتحلیل شدند. روش آنتروپی شـانون داراي مراحلـی بـه     هدف طبقهه سه مؤلف
  شرح زیر است:  

هاي جدول ماتریس فراوانی باید بهنجار شوند که براي ایـن منظـور از    مرحله اول) داده
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(   )   شود: رابطه زیر استفاده می =     ∑        

هـاي مربوطـه قـرار     اطالعاتی هـر مؤلفـه را محاسـبه کـرده و در سـتون     مرحله دوم) بار 
  شود: دهیم که براي این منظور از رابطه زیر استفاده می می

 (j) = [1, 2, … , n] K=         =  −  ∑  [        ×       ]   
هـا   هـر یـک از مؤلفـه   هـا ضـریب اهمیـت     مرحله سوم) با استفاده از بار اطالعاتی مؤلفه

بیشـتري   (Wj( محاسبه شده و هر مؤلفه که داراي بار اطالعاتی بیشتري باشد از درجه اهمیت
(  )   برخوردار است. براي محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده است: =    ∑       

  هاي پژوهش یافته. 5
هاي درسـی دوره ابتـدایی توجـه     کتاب سؤال اول: تا چه میزان به معلوالن و بیماران در

  شده است؟

  هاي درسی دوره ابتدایی  در کتاب» معلوالن و بیماران« مؤلفههاي توصیفی  شاخصه .2جدول 

  کتاب
 پاسخگو 

 مجموع تعلیمات اجتماعی بنویسیم)( فارسی بخوانیم)( فارسی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 86/2 1 - - 0 0 14/7 1 پایه اول
 71/5 2 - - 57/28 2 0 0 پایه دوم
 28/34 12 50 7 0 0 71/35 5 پایه سوم
 20 7 43/21 3 29/14 1 43/21 3 پایه چهارم
 72/25 9 28/14 2 14/57 4 43/21 3 پایه پنجم
 43/11 4 28/14 2 0 0 28/14 2 پایه ششم
 100 35 100 14 100 7 100 14 مجموع

شـامل تصـاویر،   ( دهد که مجموع فراوانی مربـوط بـه معلـوالن و بیمـاران     نشان می 2جدول 
 مؤلفـه . بیشترین میزان توجه به استمورد  35هاي مقطع ابتدایی  ها) در کتاب متون و پرسش

درصـد) بـوده اسـت. کمتـرین      29/34( مـورد  12معلوالن و بیماران در پایه سوم ابتـدایی بـا   



  251   هاي درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگري تحلیل محتواي کتاب

درصد) بوده  86/2( مورد 1معلوالن و بیماران نیز در پایه اول ابتدایی با  مؤلفهمیزان توجه به 
بیشـترین   ،مورد فراوانـی  14ها نیز فارسی بخوانیم و تعلیمات اجتماعی با  است. در بین کتاب

  اند. فراوانی را داشته
) 2جـدول  ( آمـده از طریـق روش آنتروپـی شـانون    دسـت   بـه  تجزیه و تحلیل اطالعات

  دهد:   ا نشان مینتایج زیر ر

  هاي درسی مقطع ابتدایی معلوالن و بیماران در کتاب مؤلفهبار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .3جدول 

  کتاب 
 

 تعلیمات اجتماعی فارسی بنویسیم فارسی بخوانیم

 884/0 53/0 83/0 بار اطالعاتی
 393/0 236/0 369/0 ضریب اهمیت

معلـوالن و   مؤلفـه هـا، ضـریب اهمیـت     آمـده از فراوانـی  دسـت   به اهمیت ،بر اساس ضرایب
و کتـاب فارسـی    369/0، کتاب فارسی بخـوانیم  393/0بیماران در کتاب تعلیمات اجتماعی 

هاي تعلیمات اجتماعی مقطع ابتـدایی بـاالترین    دهد کتاب که نشان میاست  236/0بنویسیم 
  .ستندهمعلوالن و بیماران دارا  مؤلفهضریب اهمیت را در مورد 

  هاي درسی دوره ابتدایی توجه شده است؟ سؤال دوم: تا چه میزان به کودکان کار در کتاب

  هاي دوره ابتدایی در کتاب» کودکان کار« مؤلفههاي توصیفی  شاخصه .4جدول 

  مؤلفه 
 پاسخگو

 مجموع تعلیمات اجتماعی بنویسیم)( فارسی بخوانیم)( فارسی
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 - - 0 0 0 0 پایه اول
 0 0 - - 0 0 0 0 پایه دوم
 5/37 3 50 1 100 2 0 0 پایه سوم
 25 2 0 0 0 0 50 2 پایه چهارم
 5/37 3 50 1 0 0 50 2 پایه پنجم
 0 0 0 0 0 0 0 0 پایه ششم
 100 8 100 2 100 2 100 4 مجموع

هـاي   کودکـان کـار در کتـاب    مؤلفـه دهد که مجموع فراوانی مربـوط بـه    نشان می 4جدول 
کودکان کار در پایه سوم و پـنجم   مؤلفه. بیشترین میزان توجه به استمورد  8مقطع ابتدایی 



  دوم  و شماره بیست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     252

درصـد) بـوده اسـت. کمتـرین میـزان توجـه بـه         5/37( مورد فراوانی سههر کدام با  ،ابتدایی
ران نیز در پایه اول، دوم و ششم ابتدایی بـدون فراوانـی بـوده اسـت. در     معلوالن و بیما مؤلفه

  مورد فراوانی بیشترین فراوانی را داشته است. 4ها نیز فارسی بخوانیم با  بین کتاب
) 4جـدول  ( آمـده از طریـق روش آنتروپـی شـانون    دسـت   بـه  تجزیه و تحلیل اطالعات

  دهد:   نتایج زیر را نشان می

  هاي درسی مقطع ابتدایی کودکان کار در کتاب مؤلفهاتی و ضریب اهمیت بار اطالع .5جدول 

 تعلیمات اجتماعی فارسی بنویسیم فارسی بخوانیم کتاب 
 498/0 0/0 385/0 بار اطالعاتی
 563/0 0/0 436/0 ضریب اهمیت

کودکان کـار در   مؤلفهها، ضریب اهمیت  آمده از فراوانیدست  به بر اساس ضرایب اهمیت
هاي فارسی  و کتاب 436/0هاي فارسی بخوانیم  ، کتاب563/0هاي تعلیمات اجتماعی  کتاب

هاي تعلیمات اجتماعی بـاالترین ضـریب اهمیـت     دهند کتاب که نشان میاست  0/0بنویسیم 
  .استکودکان کار دارا  مؤلفهرا در مورد 

هـاي درسـی دوره ابتـدایی     کتاب سؤال سوم: تا چه میزان به اشکال متفاوت خانواده در
  توجه شده است؟

  هاي دوره ابتدایی در کتاب» اشکال متفاوت خانواده« مؤلفههاي توصیفی  : شاخصه6جدول 

  مؤلفه
 پاسخگو

 مجموع تعلیمات اجتماعی بنویسیم)( فارسی بخوانیم)( فارسی
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 42/16 11 - - 66/66 2 32/24 9 پایه اول
 4/19 13 - - 0 0 14/35 13 پایه دوم
 8/38 26 77/77 21 0 0 51/13 5 پایه سوم
 95/8 6 81/14 4 0 0 4/5 2 پایه چهارم
 44/13 9 71/3 1 33/33 1 92/18 7 پایه پنجم
 99/2 2 71/3 1 0 0 7/2 1 پایه ششم
 100 67 100 27 100 3 100 37 مجموع

اشـکال متفـاوت خـانواده در     مؤلفـه دهد که مجمـوع فراوانـی مربـوط بـه      نشان می 6جدول 
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اشـکال متفـاوت    مؤلفـه . بیشـترین میـزان توجـه بـه     اسـت مـورد   67هاي مقطع ابتدایی  کتاب
درصد) بـوده اسـت. کمتـرین میـزان      8/38( مورد فراوانی 26خانواده در پایه سوم ابتدایی با 

 99/2( مـورد فراوانـی   2اشکال متفاوت خانواده نیز در پایـه ششـم ابتـدایی بـا      مؤلفهتوجه به 
  درصد) بوده است.  

) 7جـدول  ( آمـده از طریـق روش آنتروپـی شـانون    دسـت   بـه  تجزیه و تحلیل اطالعات
  دهد:   نتایج زیر را نشان می

  درسی مقطع ابتداییهاي  اشکال متفاوت خانواده در کتاب مؤلفهبار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .7جدول 

 تعلیمات اجتماعی فارسی بنویسیم فارسی بخوانیم کتاب 
 516/0 354/0 862/0 بار اطالعاتی
 297/0 204/0 497/0 ضریب اهمیت

اشـکال متفـاوت    مؤلفـه ها، ضریب اهمیت  آمده از فراوانیدست  به بر اساس ضرایب اهمیت
و  297/0هـاي تعلیمـات اجتمــاعی    کتــاب، 497/0هــاي فارسـی بخـوانیم    خـانواده در کتـاب  

هاي فارسـی بخـوانیم بـاالترین     دهند کتاب که نشان میاست 204/0هاي فارسی بنویسیم  کتاب
  .استاشکال متفاوت خانواده دارا  مؤلفهضریب اهمیت را در مورد 

  گیري نتیجهبندي و  . جمع6
تعلیمــات  فارســی و( هــاي دوره ابتــدایی تحلیــل محتــواي کتــاب ،هــدف پــژوهش حاضــر

شـامل   مؤلفـه  3دیگـري در قالـب    ،اجتماعی) از منظر توجه به دیگري بود. در این پـژوهش 
کودکان کار، معلوالن و بیمـاران و اشـکال متفـاوت خـانواده مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار         

هاي دیگري مد نظـر پـژوهش در    مؤلفهمورد فراوانی به  110تنها تعداد  ،گرفت. در مجموع
انـد کـه از ایـن     در قالب تصویر، متن و پرسش) اشاره کرده( دوره ابتداییهاي درسی  کتاب
کودکان کـار و   مؤلفهمورد فراوانی به  8معلوالن و بیماران،  مؤلفهمورد فراوانی به  35تعداد 

اشکال متفـاوت خـانواده اختصـاص داشـت. نتـایج تحلیـل محتـوا         مؤلفهمورد فراوانی به  67
صـورت   هـاي درسـی دوره ابتـدایی بـه     هـاي دیگـري در کتـاب    مؤلفـه نشان داد که توجه به 

هـا بـه    مؤلفـه کودکان کار از سایر  مؤلفهمکفی، متوازن و یکسان دنبال نشده است. همچنین 
هـا   مؤلفـه و شاید بتوان گفت که نسـبت بـه سـایر      میزان بسیار کمتري مورد توجه قرار گرفته

هـاي معلـوالن و    مؤلفـه زمینه میـزان اهمیـت   است. همچنین در   مورد توجه قرار نگرفته اصًال
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هـاي   هاي تعلیمات اجتماعی باالترین ضریب اهمیت و کتـاب  بیماران و کودکان کار، کتاب
اشـکال   مؤلفـه اند. در زمینه میـزان اهمیـت    کمترین ضریب اهمیت را داشته ،فارسی بنویسیم

هـاي   ت و باز هم کتـاب هاي فارسی بخوانیم باالترین ضریب اهمی متفاوت خانواده نیز کتاب
  اند.   فارسی بنویسیم کمترین ضریب اهمیت را داشته

هـاي دیگـري    مؤلفهنتایج تحلیل محتوا با روش آنتروپی شانون در زمینه میزان توجه به 
متـوازن و بـر اسـاس اصـل      اي گونـه  بـه هـا را   مؤلفههاي مقطع ابتدایی این  نشان داد که کتاب

دهـی   اند. بر اساس اصل مداومت سازمان وشش قرار ندادهمداومت سازماندهی محتوا مورد پ
هـاي درسـی    شـناختی و ذهنـی کودکـان)، اگـر طراحـان کتـاب       بر اسـاس تحـوالت  ( محتوا

هـاي مربـوط بـه     مؤلفـه آموزان هستند، باید  درصدد انتقال مفاهیم مربوط به دیگري به دانش
کـه در   گونه همانتکرار شوند.  متوازن اي گونه بههاي تحصیلی مقطع ابتدایی  دیگري در پایه
هاي  معلوالن و بیماران در کتاب مؤلفهاین توازن در مورد  ،شود مشاهده می 2جدول شماره 

هـایی   چرا که از مجموع متـون، تصـاویر و پرسـش    ،خورد درسی مقطع ابتدایی به چشم نمی
در  در حـالی کـه   ،مورد فراوانی وجـود دارد  12اند در پایه سوم  اشاره کرده مؤلفهکه به این 

مورد  4تنها است پایه ششم که سطح درك و شناخت شاگردان به مراتب باالتر از پایه سوم 
هـا   مؤلفـه تـر از سـایر    کودکان کـار وضـع بسـیار وخـیم     مؤلفهفراوانی وجود دارد. در مورد 

فراوانی به مراتب بسیار کمتري از سایر  مؤلفهاین  4باشد. چرا که بر اساس جدول شماره  می
هـاي تحصـیلی مقطـع     هـاي بسـیاري از پایـه    مورد فراوانی) و در کتـاب  8تنها ( ها دارد مؤلفه

اثري از مفهوم کودکـان کـار مشـاهده     هاي اول، دوم و ششم ابتدایی) کًال مثال پایه( ابتدایی
کودکان کار رعایـت   مؤلفهد شود. همچنین اصل مداومت سازماندهی محتوا نیز در مور نمی

هاي تحصیلی اول، دوم و ششم اثـري از کـودك کـار بـه چشـم       چرا که در پایه ،نشده است
شود. با توجه بـه اهمیـت    مورد فراوانی مشاهده می 3هاي سوم و پنجم  اما در پایه ،خورد نمی

ــه   ــروزي و برنام ــع ام ــانی در جوام هــاي گســترده کشــورهاي   مســئله کودکــان کــار و خیاب
هاي درسـی   لزوم توجه بیشتر به این مسئله در کتاب ،یافته در جهت کاهش این پدیده وسعهت

اشکال متفـاوت خـانواده نیـز هـر      مؤلفهشود.  احساس می کامًالمدارس ابتدایی سطح کشور 
اصـل مـداومت    6اما بر اساس جدول شـماره   ،ها دارد مؤلفهچند که فراوانی بیشتري از سایر 

در  مؤلفـه فراوانـی ایـن    ،رعایت نشده است. براي مثال مؤلفهر مورد این سازماندهی محتوا د
. اسـت هاي چهارم، پنجم و ششم  در پایهآن مراتب بیشتر از فراوانی  پایه اول و دوم و سوم به

هـاي فارسـی بنویسـیم کمتـرین      نکته دیگري که باید در نظـر داشـت ایـن اسـت کـه کتـاب      
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هـاي   دیگري داشـتند. بنـابراین بـازنگري در کتـاب     همؤلفضرایب اهمیت را در زمینه هر سه 
  رسد.  درسی بنویسیم نیز در رابطه با اهمیت دادن به مفاهیم دیگري ضروري به نظر می

هاي درسی دوره ابتدایی مـورد   که توجه به دیگري درکتابگفت توان  در مجموع می
ند و بر اساس اصـول تحلیـل   م نظام اي گونه بهغفلت قرار گرفته و انتشار مفاهیم مربوط به آن 

رسـیم کـه هنـوز     بندي تمـام مـوارد بـه ایـن دیـدگاه مـی       محتوا صورت نگرفته است. با جمع
هـاي درسـی دوره    پرداختن به مفهومی همچون غیـر و دیگـري چنـدان کـه بایـد در کتـاب      

ــدایی ــاس دوره  دوره( ابت ــه اس ــدي    اي از تحصــیل ک ــات بع ــاالتر آموزشــی و تجربی ــاي ب ه
توانند نقش  هاي مذکور نمی محتواي کتاب ،است) اهمیت نیافته است. بنابراینآموزان  دانش

آمـوزان ایفـا کننـد. بـه نظـر       چندان مؤثري در تقویت و پـرورش مفهـوم دیگـري در دانـش    
هاي درسی مقطع ابتدایی پیدا نکرده  رسد که دیگري هنوز جایگاه مشخصی را در کتاب می

ر کتـب ایـن   کـه بـه مفهـوم دیگـري د     و مفهومی مهجور و نامانوس باقی مانده است. زمانی
هـاي   گیري شخصـیت، هویـت و نگـرش    در شکل اي مقطع که یکی از مقاطع حساس و پایه

دور از انتظار نیسـت کـه در سـنین و مقـاطع بـاالتر نیـز افـراد         ،شود افراد است، پرداخته نمی
هاي دیگران را نداشته باشند. بنابراین بازنگري در محتـواي   تحمل دیگري و عقاید و نگرش

  رسد. سی مقطع ابتدایی ضروري به نظر میهاي در کتاب
گیري اصلی متون درسـی در   رسد که جهت با عنایت به موارد مذکور، چنین به نظر می

نظام آموزش و پرورش همگانی باید در راستاي غایات و اهـداف آرمـانی بـوده و پـرورش     
توانمنـد  هایی متعالی، خودشکوفا و خودشناس ـ آگـاه بـه حقـوق خـود و دیگـران ـ و         انسان

هایی که تنها  براي حل مشکالت آتی خود و دیگران را در دستور کار خود قرار دهد. انسان
بلکه دیگران و منافع غیرشخصی را در نظر دارند.  ،کنند به خود و منافع فردي خود فکر نمی

آموزش و پرورش همگانی باید تمامی افراد جامعه اعم از فقیر و غنی، سـالم و بیمـار و... را   
و با یک دید برابر به همـه آنهـا نگـاه کنـد. بنـابراین نظـام       دهد در هر شغل و مقامی پوشش 

هـاي درسـی    بیش از پیش به مبارزه با تبعیض و سـوگیري در کتـاب  باید آموزش و پرورش 
  تواند اندیشمندان بزرگی را تربیت کند.   مبادرت ورزد. چنین آموزش و پرورشی می

  :شود میحاضر موارد زیر پیشنهاد  هاي پژوهش با توجه به یافته
هـاي   با توجه به اینکه در نظام آموزشی کشور ما محتواي دروس هسته اصلی فعالیت .1

ویـژه سـازمان    به( به مسئوالن آموزش و پرورش کشور ،دهد آموزشی را تشکیل می
ها را طوري تنظیم کننـد کـه بـه     شود محتواي کتاب تالیف کتب درسی) پیشنهاد می
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  .شودهاي آن توجه بیشتري معطوف  مؤلفهي و مفهوم دیگر
هـاي دیگـري    مؤلفهمتعادل و متوازن به  اي گونه بههاي درسی  با توجه به اینکه کتاب .2

هـاي درسـی مـدارس، ایـن      لفین کتـاب ؤاند، بنابراین ضروري اسـت کـه مـ    نپرداخته
هی منـد و بـر اسـاس اصـل سـازماند      نظـام  اي گونـه  بهمفهوم را در نظر داشته باشند و 

  هاي درسی مبادرت ورزند. محتوا به انتشار مفاهیم مربوطه در کتاب
تواننـد در   کودکان کار، معلوالن و بیمـاران و...) مـی  ( هاي دیگري مؤلفههر یک از  .3

گنجانـدن مسـائل واقعـی جامعـه در     ( یک یـا چنـد درس جداگانـه گنجانـده شـوند     
  هاي درسی).   کتاب

هـاي دیگـر    حقوق و فرهنگ افرادي از گـروه هایی در مورد  شود کتابچه پیشنهاد می .4
  آموزان جهت مطالعه آزاد، تدارك دیده شود. جامعه به زبان ساده براي دانش

  هاي آینده داتی جهت هدایت پژوهشپیشنها

  شود: پیشنهاد می
  اي انجام گیرد. تحلیل محتوایی با موضوع دیگري بر روي تولیدات رسانه  .1
  سایر مقاطع تحصیلی صورت گیرد. تحلیل محتوایی در زمینه دیگري در .2
هـاي درسـی مقطـع ابتـدایی      تحلیل محتوایی در زمینه دیگري بـر روي سـایر کتـاب    .3

  صورت گیرد.
مورد بررسـی و تحلیـل محتـوا    » دیگري«هاي دیگري نیز تحت پوشش مفهوم  مؤلفه .4

  قرار گیرند.
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