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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1741 بهار، 1، شماره 8دوره   

47 -84صفحات   

چند فرهنگی کتاب درس  آموزش ی مؤلفه بر اساستحلیل محتوای کمی و کیفی 

 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی
 

 2، رضا شیرازی1نخعی کوثر

 کتول استان گلستان )نویسنده مسئول( آباد علی اسالمی آزاددانشگاه ، ابتدایی آموزشگرایش ، رشته علوم تربیتیدانشجوی کارشناسی  1

 کتول، استان گلستانآباد علی واحد اسالمی آزاددانشگاه ، مدرس وپرورش آموزش ربیدرسی، د ریزی برنامهکارشناس ارشد  2

 

 چکیده

چند فرهنگی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه  آموزش ی مؤلفه بر اساسپژوهش حاضر به تحلیل محتوای کمی و کیفی 

. جامعه آماری این پژوهش باشد میوش پژوهشی از نوع تحلیل محتوا ر. سال تحصیلی در ایران پرداخته استسوم ابتدایی در 

-1744در سال تحصیلی ) سوم ی پایهجنسیت، قومیت، ناتوانی، معلولیت، فرهنگ کتاب مطالعات اجتماعی  های مؤلفهشامل 

که میزان درصد فراوانی  شود میسوم ابتدایی مالحظه  ی پایهکتاب مطالعات اجتماعی  های مؤلفهدر بررسی  ( است.1741

%  98/23% و شاخصه فرهنگ 11212و شاخصه قومیت  ٪ 11/74ناتوانی و معلولیت  ی شاخصهو  3/99جنسیت %  ی شاخصه

چند فرهنگی شده است و بعضی از  های مؤلفهبیان کرد که توجه کمی به  توان می آمده دست بهی ها یافتهبا توجه به  بود.

ناتوانی و  ی مؤلفهبه  بعدازآنجنسیت بوده است و  ی مؤلفه. در این کتاب بیشترین توجه به اند شده گرفتهنادیده  کلی به ها مؤلفه

مثل قومیت جهانی و معلولیت  ها شاخصهاهمیت کمی داده شده است و بعضی از  ها مؤلفهمعلولیت توجه شده است و به سایر 

 .اند شده گرفتهنادیده  طورکلی بهمادرزادی 

 

 ، مطالعات اجتماعیچند فرهنگی، آموزشی ی مؤلفهتحلیل محتوای، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

 آموزشیاز مطالعات  ای حوزه .تعلیم و تربیت است ی حوزهو پرورش چند فرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم روز در  آموزش

امروز  گرای تحولمناسب برای رویارویی با دنیای  های راه (. یکی از1392که در ایران تا حد زیادی مغفول مانده است )صادقی، 

را برای  هایی مهارتکه دانش و  کند میچند فرهنگی است. که در کنار ارائه دانش تخصصی به دانش آموزان کمک  آموزش

 (.28: 1381دستیابی به تعامالت فرهنگی موفق کسب کنند )حکیم زاده، کیا منش، عطاران، 

و پرورش یک ضرورت است.  آموزش ی حوزهامعه هر فرد باید فرصت برابر داشته باشد و این موضوع در یکدستی و یگانگی ج

حضور و زندگی قومیت های مختلفی همچون فارسی ها، ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها در کنار یکدیگر نشان 

 (.2443مقصودی، دهنده وجود تنوعی از قومیت ها و فرهنگ ها در ایران کنونی است )

د به اقتضای ضرورت های جهانی، سازگاری توان میو یادگیری  آموزشتوجه به فرهنگ ها و زمینه های فرهنگی متفاوت در 

اجتماعی و قابلیت های زندگی مسالمت آمیز را باال برده و ملزومات شکل گیری هویت های سازگار را فراهم نماید بنابراین 

د منشأ بسیاری از تحوالت توان میو برنامه درسی مبتنی بر آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و  چند فرهنگی آموزشتوجه به 

 (.2448اساسی جامعه قرار گیرد )غریبی، 

تنوع و تکثر فرهنگی، نژادی، قومی، دینی و زبانی یکی از بارزترین ابعاد و مشخصه های قالب جوامع بشری امروز است که به 

تواند در صورت بی توجهی و مغفول ماندن بسترساز  می کند میفیت هایی که طبعاً برای هر جامعه ایجاد ها و ظر موازات فرصت

های اجتماعی شود علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی برای توصیف این تنوع و تعدد که ساخت  بسیاری از مشکالت و چالش

گیرد بیشتر از واژه ی چند فرهنگی یا کثرت گرایی فرهنگی های گوناگونی نظیر، فرهنگ، قومیت، جنسیت و زبان را در بر می 

 آموزششود که خود مفهوم این است که در سال های اخیر مورد تاکید حوزه تعلیم و تربیت به ویژه جامعه شناسی  استفاده می

ای  کم منطقه دست و پرورش قرار گرفته است که با وجود گسترش ارتباطات بین کشورها و حرکت آنها به سوی نظام جهانی یا

 ( 2444ای دارد )جوادی،  مسئله اقوام و ملیت ها و تفاوت های فرهنگی بین آنها اهمیت ویژه

ریزان قرار داده است که اقدام مناسب را  جامعه ایران نیز با تنوع اقلیم و اختالط نژادی و قومی شرایط خاصی را پیش رو برنامه

تواند از  برنامه درسی چند فرهنگی ساز و کاری است که می. ( 2444، )رشیدی طلبد جهت همگرایی و انسجام اجتماعی می

ها از منظر برخورداری از دانش نگرش و مهارت برای زیست مسالمت آمیز در یک جامعه  توانمند سازی افراد و گروه های راه

با توجه به تاثیر فرهنگ ها بر یکدیگر چند فرهنگی موثر و کارساز باشد. امروزه با از میان رفتن مرزهای قراردادی سنتی و 

و پرورش در چنین  آموزشبه ویژه در طراحی برنامه درسی به این مسئله مهم توجه شود و  ریزی برنامهناگزیر باید در امر 

شرایطی برای پاسخ به چنین نیازهایی ناگزیر است در کنار ارائه دانش های تخصصی به دانش آموزان کمک کنند دانش و 

ها را کسب کنند تا بتوانند در رویارویی با وضعیت و نیازهای عصر نوین از جمله تعامالت و رویارویی های فرهنگی موفق  مهارت

 عطاران(، کیامنش، شوند )حکیم زاده

چند فرهنگی یکی از مباحث جدی جوامع چند فرهنگی است که الزامات و ضرورت هایی را به دنبال دارد و بی  آموزش 

ها به تضعیف جایگاه هویت ملی منجر خواهد شد بنابراین با توجه به  وله های مرتبط باخرده فرهنگها، قومیتتوجهی به مق

های جنسیت، قومیت، فرهنگ، ناتوانی و معلولیت، را بررسی کنیم . دراین  سعی کردیم مولفه چند فرهنگی ی مؤلفهاهمیت 

عات اجتماعی پایه سوم را مورد پژوهش قرار داده تا ببینیم تا چه مقاله سعی کردیم تا مسئله محتوای کمی و کیفی کتاب مطال

چند فرهنگی نظیر )قومیت، جنسیت، ناتوانی و معلولیت و فرهنگ( توجه شده است و تا چه اندازه  آموزش های مؤلفهمیزان به 
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ه ای داشته باشد و همه ابعاد بی توجه است کتاب های درسی به دلیل وظیفه ای که دارند باید خصوصیات ویژ ها ؤلفهمبه این 

 فرهنگی و اجتماعی را در برگیرد.

 

 پیشینه تحقیق:

و پرورش مبتنی بر فرهنگ های مختلف باعث بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به نژادهای  آموزشآیا » در مقاله ای به عنوان 

های متفاوت قرار گیرند کمتر به خاطر  مبتنی بر فرهنگ آموزش؟ به این نتیجه رسید که کودکانی که تحت شود میگوناگون 

 (2411، اختالفات و تفاوت های نژادی آسیب می بینند. )جانسون

چند فرهنگی بر روی دانش آموزان پیش دبستانی نتیجه گرفت که دانش آموزان  آموزشدر تحقیق دلپیت به عنوان اثر بخشی 

امه درسی چند فرهنگ تفاوت معنا داری با یکدیگر دارند. دارای برنامه درسی چند فرهنگ و دانش آموزان بی بهره از برن

 (1999، )دلپیت

در مقاله ای تحت عنوان، تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی با ذکر این نکته که بسیاری از 

عالی را فراهم کردن  آموزشکشورها مانند ایران بطور مستقیم درگیر تنوع اقوام و فرهنگ های مختلف هستند وظیفه 

بسترهای مناسب در برنامه های درسی برای آشنایی با فرهنگ های مختلف بیان می کنند. )عراقیه، فتحی، واجارگاه، فروغی 

 (.1388، ابری و فاضلی

ا و ( در مقاله خود با عنوان ویژگی ها و ضرورت های تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در ایران بررسی چالش ه1391صادقی )

ارائه راهبردها کوشیده است تا ضرورت تدوین برنامه درسی چند فرهنگی را روشن کند و اهداف و چالش ها و در آخر 

 راهبردهای عملی استقرار برنامه درسی چند فرهنگی را ارائه کند.

نتایج تحلیل حاکی « بررسی سندبرنامه درسی ملی ایران بر اساس رویکرداموزشی »عنوان  با مقاله خود در (1391صادقی)

  است. چند فرهنگی آموزش های مؤلفهازتوجه نسبی سندبه 

 

 روش پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا کمی و کیفی است. تحلیل محتوا کمی و کیفی یکی از روش های پژوهشی است که 

 های مؤلفهپرداخت واحد ثبت در این پژوهش چند فرهنگی  های مؤلفهبا استفاده از آن به بررسی ارتباط کتاب درسی با  توان می

چند فرهنگی نظیر )قومیت، جنسیت، ناتوانی و معلولیت و فرهنگ است( واحد ثبت به بخش معنی داری ازمحتوا اطالق 

 مؤلفهو سپس  شود میو در طبقه مربوطه قرار داده  شود میکه برای انجام تحلیل کتاب درسی از محتوا انتخاب  شود می

 ست.ها مؤلفهچند فرهنگ و عدم توجه به  آموزشی های مؤلفهاین تحقیق توجه به سفارش در 

 

 جامعه آماری تحقیق:

چند فرهنگی( مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی  های مؤلفه بر اساسجامعه و نمونه آماری پژوهش کتاب )

 های مؤلفه وجود عدم یا وجود لحاظ به ابتدایی سوم هپای اجتماعی مطالعات درسی کتاب کل ترتیب این به 1744 – 1741

 .گرفت قرار محتوی تحلیل و بررسی مورد فرهنگی چند
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 چند فرهنگی در درس: های مؤلفهویژگی های 

 .باشد میچند فرهنگی شامل :جنسیت، قومیت، ناتوانی و معلولیت و فرهنگ  های مؤلفه

 .شود میسیت زن جن -2 جنسیت مرد -1جنسیت شامل دو دسته، شامل: 

 .شود میقومیت جهانی تقسیم  -3 ساکن در ایران و -2حاکم در ایران  -1قومیت شامل سه دسته، شامل:  

 .شود میسالمندی  -3معلولیت مادرزادی  -2فلج  -1 ناتوانی و معلولیت شامل سه دسته، شامل:

 .باشد میارزش جهانی  -3روزمرگی  ه وعامیان -2فعالیت های مذهبی  -1 فرهنگ شامل سه دسته، شامل: ی شاخصهو 

 

 :ها مؤلفهاهمیت توجه به 

جویانه و همزیستی پایدار در میان افراد و گروهاست و در واقع روشی باعث ارتقا سبک زندگی صلح  ها مؤلفهدر واقع توجه به  

 .شود میبرای جلب توجه به نابرابری ها و اقدامات تبعیض آمیز است و باعث برابری همه افراد 

 

  ی پژوهشها یافته

که در قالب  آمده دست بهی چند فرهنگی اطالعات های مؤلفهبا توجه به بررسی های صورت گرفته درباره ی توجه یا عدم توجه به 

 جدول زیر ارائه شده است.

سوم پایه اجتماعی مطالعات کتاب فرهنگی چند های مؤلفه به توجه جدول  

زن(-جنسیت )مرد درس  فرهنگ قومیت ناتوانی و معلولیت 

1درس   144%  — — — 

2درس   81%  1271%  — 1271%  

3درس   87%  — 82/%14  321%  

7درس   81%  13%  — 2%  

1درس   83%  — — 11%  

1درس   83%  11%  — — 

4درس   1421%  12%  — 421%  

8درس   87%  — — 11%  

9درس   74%  — — 14%  

14درس   99%  — — 28%  

11درس   7721%  — — 2821%  

12درس   48%  — — 1121%  

13درس   1221%  — — 3424%  

17درس   4229%  — — 9%  

11درس   127%  1724%  — 17%  
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11درس   1829%  1/%7  — 9%  

14س در  84%  — — 19%  

18درس   94%  4247%  — 4237%  

19درس   81%  121%  — 823%  

24درس   7421%  — 3727%  — 

21درس   91%  — 7/%4  8%  

22درس   83%  — —  %1/11  

23درس   88٪  — — 11%  

99/٪3 جمع کل  ٪ 11/74  12/%11  98٪/23  

 

های انجام شده با توجه  د دارد که از این بین با بررسیوجو آموزشیصفحه  41درس با  23در کتاب مطالعات پایه سوم ابتدایی  

مدنظر  مؤلفهشده است و از چهار  ها مؤلفه، یشترین توجه به 11، 18، 19، 21 11، 4، 7، 3، 2به جدول باال در درس های 

، 8، 1، 1، 1است. در درس چند فرهنگیی ها شاخصهحداقل سه مورد از آن مورد توجه بوده است که نشان از اهمیت کتاب به 

توجه  ها مؤلفهداشته است و فقط به یک یا دو مورد از  ها مؤلفهکمترین توجه را به  23، 22، 14، 17، 13، 12، 11، 14، 9

را  ها مؤلفهی موجوددرهردرس رابیان میکنیم که در بین دروس کتاب درس اول کمترین توجه به ها شاخصهداشته است.حال 

را نادیده گرفته ها شاخصهجنسیت مردرا موردتوجه قرارداده است و بقیه  ٪ 11ت زن و به جنسی %77داشته است و فقط 

 به هم ٪1.71 و معلولیت و ناتوانی مؤلفه از سالمندی شاخصه به ٪1.71 و مرد جنسیت ٪11 زن جنسیت ٪31است.درس دوم 

 شده توجه مرد جنسیت به ٪ 13 و زن جنسیت به ٪21 سوم درس در. است داده رااهمیت فرهنگ مؤلفه از روزمرگی شاخصه

 حاکم ی شاخصه به٪ 4222قومیت توجه شده که  ی مؤلفهرا به جنسیت مرد نشان می دهد. در درس سوم به  درس اهمیت که

 در. است داشته توجه جهانی ارزش ٪1.24 و روزمرگی و عامیانه  شاخص ٪2.7 و ایران در ساکن شاخصه هم ٪3.1و ایران در

 پنجم درس. است داده اهمیت روزمرگی به٪ 32دی سالمن شاخصه٪12 و مرد جنسیت ٪73 و زن سیتجن ٪37 چهارم درس

 78 زن جنسیت ٪ 31 ششم درس. است شده توجه همدلی ی شاخصه به هم٪11 و مرد جنسیت هم٪73 زن جنسیت ٪ 74

 داده اهمیت مرد جنسیت به% 24 و زن جنسیت به٪2.1 هفتم درس.است کرده رابیان سالمندی ی شاخصه ٪11 مرد جنسیت٪

 جنسیت ٪11 زن جنسیت ٪ 18 هشتم درس در. است شده بیان همدلی ی اخصهش هم٪4.1 و ٪ 12دی سالمن شاخصه است

 ٪19 زن جنسیت شاخصه نهم درس. است شده بیان جهانی ارزش ی شاخصه هم ٪44 و روزمرگی ی شاخصه٪4.1، مرد

 شاخصه و ٪11یت مرد جنس ٪38 زن جنسیت دهم درس در. است دهبو ٪19 جهانی ارزش و٪31 روزمرگی ٪28 مرد جنسیت

 شده بیان جهانی ارزش ی شاخصه هم٪ 1.11 و مرد جنسیت هم٪22 زن جنسیت٪22 یازدهم درس. بود ٪28 گی روزمره

 آداب ی شاخصه به٪31.1 و جهانی ارزش به٪12.1 و روزمرگی شاخصه ٪7.1 مرد وجنسیت ٪32 زن جنسیت 12 درس در.است

 شاخصه و شده داده اهمیت مرد جنسیت به ٪12.1و زن جنسیت به٪پنجاه  سیزده درس در. است بود توجه مورد ملی

 به هم٪4.9و٪4.9 درایران حاکم ی شاخصه، مرد جنسیت ٪42، زن جنسیت٪4.9، 17 درس در. است شده بیان٪ 1.2 روزمرگی

% شاخصه حاکم در 4 بود توجه مورد مرد جنسیت مه٪4.4 و٪4.4 زن جنسیت پانزدهم درس در. است پرداخته جهانی ارزش

% 18، زن جنسیت% 9، 11 درس.است بود توجه مورد فرهنگ مؤلفه از روزمرگی ی شاخصه٪ 17 ایران در ساکن ٪ 17ایران، 
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 13 زن جنسیت ٪ 14، 14 درس.  است شده توجه روزمرگی های شاخص به هم٪4.9، سالمندی شاخصه٪7.1، مرد جنسیت

جنسیت زن  %12، 18روزمرگی و عامیانه توجه شده است. درس  ی شاخصهبه  ٪19 مذهبی های فعالیت به ٪2.2 مرد جنسیت٪

 جهانی های ارزش به ٪7.7 و روزمرگی ی شاخصه به هم٪4.447، ناتوانی ی ازمولفه فلج شاخصه به 4.447 مرد جنسیت 28٪

 جهانی ارزش به٪ 8231 و ناتوانی و فلج شاخصه به٪1.1، مرد جنسیت ٪77 و زن جنسیت ٪ 77 نوزدهم درس.است شده توجه

 ساکن شاخصه به ٪7.3 ایران در حاکم شاخصه به ٪34مرد جنسیت به٪ 24.1 و زن جنسیت به ٪13، 24 درس در. شده توجه

 داده اختصاص خود به را ٪ 91 که بود شده توجه مرد جنسیت به فقط 21 درس در.است شده توجه روزمرگی به ٪8 و ایران در

 و زن جنسیت به٪33، 22 درس در.است ٪ 7درس به جنسیت مرداست و شاخصه ساکن در ایران  این اهمیت دهنده نشان که

 به% 11 و زن جنسیت به ٪21، 23 درس و. است% 11.14 هم روزمرگی شاخصه و است شده توجه مرد جنسیت به ٪ 14

قومیت جهانی  ی شاخصه.دواست موردتوجه٪ 3.1 یجهان ارزش و٪ 4.9 روزمرگی شاخصه و شده داده اهمیت مرد جنسیت

جنسیت  ی شاخصهست .ها شاخصهومعلولیت مادرزادی درهیچکدام ازدروس بیان نشده بودکه نشان دهنده عدم توجه به این 

درهمه ی دروس بیان شده ودرکتاب به جنسیت مرداهمیت بیشتری نسبت به جنسیت زن داشته است .وبه بقیه ی 

 شده است. توجه کمیها شاخصه

 

 گیری نتیجهبحث و 

سوم ابتدایی میزان درصد فراوانی  ی پایهدر قسمت پردازش اطالعات به این نتیجه می رسیم که در کتاب مطالعات اجتماعی 

. است بوده ٪98/23 فرهنگ ی مؤلفه و% 11/74معلولیت و ناتوانی ی مؤلفه و% 11212 قومیت ی مؤلفه و ٪3/99جنسیت  ی مؤلفه

در بین  شود میچند فرهنگی مهم است و باعث ارتقای زندگی صلح جویانه و هم زیستی پایدار  های مؤلفهوجه به ت که آنجایی از

چند فرهنگی توجه کمی شده است و در  آموزشی های مؤلفهگروه های مختلف به این نتیجه می رسیم که در این درس به 

جنسیت مرد شده  جنسیت مخصوصا مؤلفهر این کتاب بیشترین توجه به . داند شده گرفتهنادیده  ها مؤلفهبسیاری از درس ها 

 جنسیت به کتاب کم توجه ی دهنده نشان که است بوده مورد توجه٪ 31 زن و جنسیت داده خوداختصاص رابه٪ 13است که 

 ی شاخصهدو سوم پایه اجتماعی مطالعات درکتاب .دهند می خود اختصاص را به درصدکمیها شاخصه ومابقی .است بوده زن

چند  های مؤلفهباتوجه به اهمیت  معلولیت مادرزادی به کل نادیده گرفته شده ودرهیچ درسی نیامده بود. میت جهانی وقو

ارزش های جهانی، حاکم  یی مانندها شاخصهمی شد و چند فرهنگی های مؤلفهاین کتاب توجه بیشتری به  در بود بهتر فرهنگی

 عامیانه و مذهبی و ت های مادرزادی، سالمندی، قومیت جهانی فعالیت های فرهنگی وایران، ساکن درایران، معلولی در

 کتاب های دانش اموزان به این شاخص هاتوجه شود. در و باشد توجه نویسندگان مورد روزمرگی بیشتر
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