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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی نقش قومیت و فرهنگ در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است .در این
راستا ضمن تحلیل محتوای کتابهای دوره ابتدایی از نظر معلمان این دوره نیز استفاده گردید .جامعه مورد
بررسی در این پژوهش کلیه معلمان ناحیه دو شهرستان ارومیه و کتابهای دوره ابتدایی است کهه از بهین
آنها 222،معلم و از کتابهای درسی ،کتابهای مطالعات اجتماعی پایههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم بهه
عنوان حجم نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها برای بررسی نظهر آموزگهاران پرسهشنامهه بهود کهه
براساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید .برای بررسی قومیت و فرهنگ در کتابههای فهوچ چهی لی هتی از
قومیت و فرهنگ تهیه شد .روش آماری این پژوهش تحلیل توصیفی دادهها است که دادهها بها اسهتفاده از
آن گردآوری و طبقهبندی شدهاند و برای تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیهل واریهانا اسهتفاده
گردید .یافتههای این پژوهش نشان دادکه نقش قومیت و فرهنهگ در کتهاب مطالعهات اجتمهاعی در حهد
متوسط میباشد و همچنین آموزگاران معتقدندکه محتوای کتاب مطالعات اجتماعی درپایه سهوم بیشهتر از
پایههای چهارم و پنجم به مقولههای قومیت و فرهنگ ایرانی اسالمی پرداخته اسهت .همچنهین در کتهاب
ششم به میزان متوسط و در فصول آخر تقریبا به این موضوع پرداخته شهده اسهت و تاحهدودی توان هته
اطالعاتی در اختیاردانش آموزان در مورد بعضی ازشهرها و قومیتها و پیشینه تاریخی آنها قرار دهد.

کلید واژهها :قومیت و فرهنت  ،آمتوش

و رترو ، ،نرمهمتر ی ،تت ،ته مطهلعته جت اته ت،

شهر هن ج،ومیر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه،شنه ت ج،شد نرمهمر،یزی ی ،ت ،یجمشگهه آشجی ج المت ج،ومیر f.r.lz1389@gmail.com
 ی ری نرمهمر ی ،ت ،ضو هیه

لات یجمشگهه تهرجنdehghani_m33@ut.ac.ir ،
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 111رژوهشههی نرمهمری ی،

مقدمه
ر جگر نهجلگوههی ج،ششاند و م نه ب نه فرهنت

خهموجیه ،جولین محیطت ج

تهمعتر هاگته

گریی ،مت توجمد ویک ،ج نر نوجن شخصت تهمعر رذیر وج،ی جت اهع ماویه و ی، ،ج هی هشمدگت و
مفید نوین قد نریج،ی .فرهن  1خهموجیه میز ،جش فرهن

قومت مشه مت گیری ،نر طو،ی ر تویک

نه شنهن مهی،ی ر میهش نر طیف گس ریهجی جش نهصتر فرهنگتت یج،ی ری،م تت ،)4 :2002 ،2ی ،تهت
ج،تبهط نه هانو هن خوی گه متمهد .لذج ،چنهمچر آموش

نه مگرشهه و نهو،ههی خهموجیه هت

و ررو،

ته نهشد ،متتوجمد الوه نر تهمعر رذیر هخ ن جفرجی نه ث جم قهل فرهنت
قومی ت جش مسلت نر مسل ییگر و یه نه ج،ش
آموش

و ررو،

مدجین نتر فرهنت

جش خهموجیه شوی .لذج ،جم ظه ،جش آموش

آموشجمت ترنی ماهید ر قهنلی

و ختریه فرهنت هتهی

قتومت ،موتتب شت هد و تدجشتدن

و ررو،

ر یجمتش

ی ،مرحلر جول جین ج

هشمهمدهت منه تب هتهی جت اته ت و ج،ششتههی فرهنگتت ختوی ،ج

یجش ر نهشند رحسینت مسب و یهقهمى.)1211 ،
مهمند نسیه،ی جش مقولر هه ،فرهن

میز تعریف م عدیی ،ج شتهمل متت شتوی .جیتن وج ه ج نتون

معنهى رهنهو ،و ،دترى جش هر شمهن یجش ر ر نر ج ه،
حهضر ،فرهن  ،لید وج ه جصلت و مفهو

لار ی ،ماىآید .جش آمجهیت ر ی ،مطهلعتر

همومت محسو میشوی و میتز نتر یلیتل آن تر تعته،یف

م عدیی جش جین وج ه ،ههیی و ،جهناهی رژوهش ههی ترنی ت نویه ج
م عدی ج،جئر شده جش فرهن

رریجخ ر و موضع مظری مگه،مدگهن حهضر ،ج ی ،خصوص تعریف فرهنت

ج،جئر ماوی .ه،تر 2ر  )168 : 2000مع قد ج
جش مسلت نر مسل نعدی من قل شده ج
آن تهمعر ج

 ،شهیس ر ج

ته نتر تعته،یف

ر نرجی هر تهمعر ،فرهن

 .لذج ،مت توجن گف

ر فرهن

مشخصت وتوی یج،ی تر
ی ،هتر تهمعتر جی ،تهشمده

رنو،ییو ،ره رون و مه،تین )1991 ،4ر نر نوجن وج طرجی ی ،ته جم قهل ج،ش هه

و مگر ههی گومهگون قلادجی متت شتوی ررتو،ت  . )2: 2000 ،8تتهیلو 6،جذ تهن متت یج،ی فرهنت ،
مجاو ر ریچیده جی جش لو  ،هنرهه ،جف ه ،،ج قهیج  ،قوجمین و مقر،ج  ،آیج و  ،و و تنن و نتر
طو ،خالصر لیر آموخ ر هه و هیجتت ج

ر یک جمسهن نر نوجن ضو تهمعر ی،یهف مت یج،ی .نر

ج قهی مری شنه هن میز فرهن  ،ل ریچیده جی م ش ل جش یجمش ،قیده ،جخالق ،قهمون، ،

و هر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Culture
2. Do¨rnyei
3. Carter
4. Bourdieu, P., Passeron, J., & Martin
5. Portes
6. TYLOR

نر ،ت مقولر فرهن

موع هی ییگر ج
مههی  ،نر ش
جش مری ج

و قومی ی ،مح وجی نرمهمر ههی ی ،ت 119 ...

ر مری خلق مت نند و مری ،ج خلق مت نتد رمیرشاشتیری .)1219 ،ی،

ونلدین  1ر )101 :2011فرهن  ،شیوه جی جش شمدگت ی ،یک تهمعر یه گتروه خهصتت
ر شهمل جلگوی ف ر، ،ف ه ،،مرج

 ،ن هه ،منه ک ،روشهک و شنهن و هاچنین قومی

ههی مخ لف ،هنر ،مو یقت و جینیه مت نهشتد .تعریتف وی جش فرهنت  ،نتر نتوجن موضتع مظتری
رژوهشگرج ن مطهلعر حهضر مت نهشد .جش تعه،یف مطرح شده مت توجن چنین م یجر گرف

ر فرهنت

یک میرجث جت اه ت رومینگر و ال،مو )2 : 2001 ، 2و نر مثهنر موع خهصت جش رمهیر ی ،شمره ج،ش هه
و هنجه،ههی وجالی تهمعر ،نر گومرجی میس

ر فری ی ،مد شمهن وتههت سب نتد و یته جم قتهل

یهد ر،وحهمت.)16 : 1211 ،
شو،جیرجن یج،جی جقوج مخ لف و م ثر نته فرهنت

هته و آیج و  ،تو مخ لتف متت نهشتد.

ضرو ،آشنهیت نه جین جقوج جش ی سو و وحد نین آمهه جش ویت ییگر ،نسیه ،مه مت نهشد ،ر قطعه
آشنهیت نه فرهن

ههی مخ لف جین قومی هه ی، ،ج هی جمسجه و وحد ملتت متت نهشتدر چرج تر

تنوع قومت رهنر فرهنگت شو،مهن متتوجمد نر نوجن یتک جم یتهش ی ،تهت تقویت فرهنت

ملتت

محسو گریی .هر چند ،م خصصهن تعلی و ترنی و نرمهمر ،یزجن ی ،ت مع قدمتد مطهلعتر میترجث
فرهنگت قو هه و آیج و  ،و و قهید آمهه جش موضو ه ضرو،ی محسو متتشتوی رمهرمحاتدی،
 ،1212ستتگریهن ،1218 ،رهینتته ،1992 ،2،ف حتتت و جته،گتتهه .)1216،و مس ت لر قومی ت  ،ی تتت جش
مها رین مسهئل جت اه ت -یه ت معهصر نر شاه ،متت آیتدر لتی ن ،جیتن مهت  ،اتدت وه ی ،حتوشه
یه ت م بلو ،شده و ی ،حوشه ترنی ت متو،ی نتت تتوتهت وجقتع شتده ج ت رف توهت .)1218 ،ی،
حهلی ر آموش

و ررو،

 ،ات ،مت توجمد نه ج فهیه جش مح ویه منه ب نرمهمر ههی ی ،ت موتب

ترویج و نرتس ر ماوین فرهن

شو ،گریی .نر ج قهی یی ه و ها ه،جن ر )26 :2002مقولر فرهنت

نهید نر طو ،گس ریهجی ی ،نرمهمرههی ی ،ت مو،ی ج فهیه قرج ،گیری .نه نهی نر تأثیر و تأثر نرمهمتر
ی ،ت و فرهن

ر رمت ،یالمر و رهک مهر )1292 ،متتوجن گفت نته ی ،مظتر یجشت ن فرهنت

جنعهی مخ لف نرمهمر ی ،ت ج
فرهن

ی،

جش طرجحت ،تدوین و جترج مت تتوجن نتر ینتت تهشی هتر چتر نیشت ر

میز رریجخ رولینس ت .)19 : 2006 ، 4نهال نرین طح آگههت یجمش آموشجن نرجی شتنهخ ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Wubbolding
2 Weininger & Lareau
3. Pinar

4 Willinsky
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 120رژوهشههی نرمهمری ی،

هوی ملت خوی و جقوج و نن مخ لف موتوی ی ،شو ،جش طریق نرمهمر ههی ی ،ت مت توجمد منجتر
نر تو عر و گس ر

ج،ششههی مش رک فرهنگت گریی .جین ،وی ری صرفنظر جش موع قومی و فرهن

یجمش آموشجن بب ،شد شنهخ ت و ی،ک مژجیی و قومت و تقوی ح

جت اه ت ،مشه،

متدمت و

شمینر هشی ها ه،ی فرجگیرجن میز خوجهد نتوی رفرمهمتدش .)2001 ،1جش منظتر یجمتش نرمهمتر ی ،تت،
نرمهمرههی ی ،ت یک مقولر آمیخ ر نر فرهن

نویه ر نه ضرو ،هه و جق ضهئه ف تری ،ج قتهیی و

ج،ششت ،جنطر مح ات یج،ی رمل ت .)1 : 1211 ،نتر ش ت
نرمهمرههی ی ،ت نر آموش

لیرتو ،و ها ته،جن ر )129 :1219شمتهمت

جثترنخش تبتدیل متتشتومد تر ی،ومتدجیههی مههیهتهی آموششتت نته

شمینرههی فرهنگت فرجگیرجن م نه ب نویه و جم هن جیجهی ج،تبهط نین نهصر مخ لف نرمهمتر ی ،تت
ج

جش جهدجد ،مح وجههی ب آموششت ،ج رجتژیههی تد،ی

و شیوهههی ج،ششتیهنت نته یتهیگیری

فرجه گریی .نه نهی نر نیهمه مطرح شده ،متتوجن جذ هن یجش

ر توتتر نتر مستهئل فرهنگتت-

جت اه ت نهید ی ،مبهمت مظری طرجحت نرمهمرههی ی ،ت مو،ی توتتر قترج ،نگیتری رصتهلحت اترجن
 .)14 : 1211،جلب ر ی ،جین خصوص ،نهید توتتر یجشت  ،ضترو ،هتهی فرهنگتت ی ،هتر تهمعترجی
ی،ته مخ لفت یج،ی ر مظه هه و مؤ سه مخ لف آموششت مبهید ندون توتر نتر جیتن تطوح ،نتر
طرجحت و تدوین نرمهمرههی ی ،ت ی سهن نرریجشمد رومینگر و ها ه،جن  .)14 : 2001 ،نو،ییو مع قد
ج

نهشتولید فرهنگت ر مهشت جش نرمهمرههی ی ،ت مظه آموششت ج

 ،جش مه ترین ،جهههیت نتویه

ر جش طریق آن هخ ه ،فرهنگت ،نهشتولید متشوی .نتر بته ،ییگتر ،نهشتولیتد فرهنگتت جش طریتق
نرمهمرههی ی ،ت مظه آموششت متتوجمد نر نه رین وتر صو ،رذیری .لذج ،نرمهمر ی ،ت نه رین ،جه
حلت ج

ر ته،یخ نرجی مس لر جم قتهل یجمتش و فرهنت

 .)1219هر چند ،مس لر جم قهل فرهن
نهتوتر نر م ار ز نوین مظه آموش

و ج،ش
و ررو،

ریتدج تریه ج ت رنهینگتهمت و ته،ات،

ههی قومت جش طرق مخ لف قهنل جحصه ج
ی ،شو ،و جهایت

ر لتی ن،

هنهتهی ی ،تت و یتک ی ت

نوین آن ی ،رج ر شو ،نرجی هاتر یجمتش آمتوشجن ،ی تت جش مها ترین ،جههتهی آشتنهیت نته جیتن
جقوج  ،هنههی ی ،ت ج

 .جش آمجهیت ر آموش

آموش هه مطرح مت شوی و ی ،وجقع ن

و ررو،

یو،ه جن دجیت نر نوجن مبنه و جصتل هاتر

شیر ننهی مظه آموششت نر شاه ،مت آید توتر ج ه ت نتر

جین یو،ه جهای ویژه جی یج،یر ننتهنرجین ،مح توجی ته هتهی جیتن یو،ه ،جولتین آگتههت هته ،ج ی،
خصوص آیج

و  ،و و فرهن

ههی جقوج مخ لتف ی ،جخ یته ،یجمتش آمتوشجن قترج ،متت یهتد .ی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fernandez

و قومی ی ،مح وجی نرمهمر ههی ی ،ت 121 ...

نر ،ت مقولر فرهن

هنههی مطهلعه جت اه ت یو،ه جن دجیت نرجی شروع جیتن نرمهمتر ،یتزی و جقتدج گرییتده و ی تت جش
 ،هل

ترشمین و محتین شمتدگت ی ،فرجگیترجن ج ت

جصلت آن جیجهی و جفزجیش القر نر فرهنت

ریف رتهلیف و نرمهمر ،یزی هنههی ی ،ت).
نه نهی نر جهای و مقش خریه فرهن

هتهی مخ لتف ی ،تقویت فرهنت

آشنهیت یجمش جموشجن نه آیج و  ،و خریه فرهن
میزجن توتر نر مولفر قومی و فرهن

ههی مخ لف ،تحقیتق حهضتر نته هتدد نر ،تت

ی ،هنههی ی ،ت مطهلعه جت اته ت یو،ه جن تدجیت صتو،

گرف  .لذج ،وجلههی جصلت رژوهش جین ج
فرهن

ملتت و ضترو،

تر مولفتر هتهی منطقتت نترجی آمتوش

مقولتر هتهی

و قومی ی ،نرمهمر ههی ی ،ت مطهلعته جت اته ت جیتن یو،ه دجمنتد و آیته تب متذ و،

ی،ته آموش
توجمس ر ج

فرهن

هه و جقوج مخ لف شو ،نر یجمش آموشجن تهیر و تدوین شده و ته چر میزجن

ره خگویت آشنهیت فرجگیرجن نه فرهن

هه و قومی ههی مخ لف شو ،نهشد؟

روش پژوهش
،و

مطهلعر ،توصیفت-ریاهیشت و هاچنین نه ج فهیه جش ت نیک تحلیل مح وج مت نهشد.

تهمعر آمه،ی شهمل لیر هنههی مطهلعه جت اه ت یو،ه جن دجیت رچهه ،ه رهیر و  ،چهه، ،
رنج و شش ) هل تحصیلت  91-92و تاهمت آموشگه،جن شهر ج،ومیر نویمد ر 821مفر) .ی ،خصوص
تهمعر هنهه ،تاه

هنههی مذ و ،مو،ی تحلیل و نر ،ت قرج ،گرف ند .هاچنین ،تعدجی  222مفر جش

معلاهن مهحیر  2شهر هن ج،ومیر ر ی،س مطهلعه
 91-92تد،ی

جت اه ت یو،ه جن دجیت ،ج ی ،هل تحصیلت

مت ریمد نر صو ،تصهیفت و نه ج فهیه جش فرمول حج ماومر و رجن جم خه

شدمد.
ابزار گردآوری دادها :ته نر ،ت مقش فرهن
نر ،ت هنهه جش چتک لیست

مقولتر هتهی فرهنت

و قومی ی ،هنههی یو،ه جن دجیت جش نرجی

و قومیت و نترجی نر ،تت مظترج معلاتهن جش

رر شنهمر محقق هخ ر ج فهیه گریید .ته طرجحت جین جنزج ،،ر

جش مطهلعه و یع ،تس جو ی،

شب ر ههی ،جیهمر جی و گریآو،ی جطال ه جش منهنع ج ت جش ته  ،رهیتهن مهمتر و مقتهال مترتبن نته
فرهن

و قومی  ،چک لیس ت جش مصتهییق فرهنت

و قومیت ج ت خرجد گرییتد .تر  ،مصتهییق

ج خرجد شده ی ،مولفر ههی م عدی طبقر نندی شدمد ر نر نوجن ی ت جش یهف تر هتهی مطهلعتر ی،
نختتش نعتتدی نتتر صتتو ،نستتین شتترح یجیه شتتده ج ت  .رت

جش تهییتتد ،وجیتتت ،تو تتن  2تتتن جش
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ج هتیدصهحب مظر تعلی و ترنی  ،ی ،مههی  ،رر شتنهمر مظر تنجت جش معلاتهن نته  26توجل ی9 ،
مولفر رنعد ته،یخت ،رشمین ،میرجث فرهنگت ،نعد جت اه ت ،شنهن و روشتش ،ج،ش
فرهنگت، ،وجنن نین قومت ،خریه فرهن

هتهی مشت رک

و جم قهل فرهنگت) و  40مصتدجق جش فرهنت

و قومیت ی،

طیف  6ی،تر جی لی ر طرجحت گریید .ر  20 ،ماومر جش رر شنهمر طرجحت شده نتر آموشگته،جن
مد،س ی،س تعلیاه جت اه ت یو،ه جن دجیت ج،جئر و ضریب رهیهیت رر شنهمر نته ج ت فهیه جش ضتریب
آلفهی رومبهخ  0/19حهصل گریید .ته تحلیل مح وجی ب مذ و ،ی ،شمینر فرهن

و قومیت ،

هر یک جش مصهییق  40گهمر وجحد مو،ی نر ،ت ی،جین تحلیل نر نوجن یک مضاون  ،ی ،مظر گرف تر
شد .جطال ه ند

آمده نه آمه ،توصیفت رفرجوجمت و ی،صد) و ج نبهطت رتحلیل وج،یتهم

ی رجهتر)

تجزیر و تحلیل شدمد.
یافتههای مطالعه
سوال اول :مولفه های منطقی جهت آموزش فرهنگ و قومیت در کتب درسهی مطالعهات
اجتماعی دوره ابتدایی کدامند؟
نرجی شنه هیت آموش مقولر ههی فرهن و قومی ی ،نرمهمتر ی ،تت مطهلعته جت اته ت ،رت جش
مطهلعه و تس جوههی و یع ی ،جین شمینر 40 ،مصتدجق ی 9 ،مولفتر نتر شترح شیتر طبقتر ننتدی
گرییدمد:
 .1نعد ته،یخت :شهمل  2مصدجق آشنهیت نه ح اه و جمدیشاندجن جیرجن ،یجمش ته،یخت رحتوجیث
و نن ته،یخت) ،تعلق خهطر رجحسهس و هطفر مسب ومنفت مسب نر حوجیث ووقهیع).
 .2رشمین :شهمل  2مصدجق القر و جف خه ،نر مرش و نو جیرجن رمحدویه تغرجفیتهیت) ،القتر
نر ررچ و روی ،ترتیح منهنع ملت و منهنع قومت و فرهنگت خوی.
 .2میرجث فرهنگت :شهمل  1مصدجق آشنهیت نه میرجث فرهنگت ،آشنهیت نه ماهیهه و ج طو،ههی
ملت ،تعلق خهطرنر ماهیهه و ج طو،ههی ملت ،آشنهیت نه فرهن و ،و شمدگت جیرجمت ،جحسهس تعلق
نر فرهن و ،و شمدگت جیرجمت ،تلقت جش مقش ته،یخت و ،هل تههمت جیرجمتت ،تعلتق نتر فرهنت و
،و شمدگت مسلاهمت .
 .4نعد جت اه ت :شهمل  8مصدجق :القر نر متری جیترجن ،تلقتت فتری جش صتفه متری جیترجن،
ترتیح مری جیرجن مسب نر هیر مری یمیه ،جحسهس وتویجمسجه و هابس گت و هادلت نین مری
جیرجن ،مگر مسب نر شرجین شمدگت جقوج ی ،جیرجن

نر ،ت مقولر فرهن

و قومی ی ،مح وجی نرمهمر ههی ی ،ت 122 ...

 .8شنهن و روشش :شهمل  4مصدجق  ،هی شنهن معیته ،ی ،گف ه،هتهی جت اته ت ،رهیبنتدی نتر
لهجر و شنهن مش رک ، ،هی آیج و ن ههی جت اه ت ،رهیبندی نر هنجه،هتهی ،تههری ی ،تهمعتر
رروشش و آ،جیش و.)...
 .6ج،ش ههی مش رک فرهنگتت :شتهمل  2مصتدجق :یلبست گت نتر ماهیهتهی ملتت مشت رک
ر رشمین -ن ههی ملت-ج قالل شو-،ته،یخ شو ،)،جح رج نر قومی هه ،جح ترج نتر مرج تاه و
نن مخ لف شو.،
، .1وجنن نین قومت :شهمل  4مصدجق مفت قو مدج،ی، ،وجنن جق صهیی یه معیش ت ،جخ الفه و
منهش ه ههی نین قومت، ،وجنن فرهنگت.
 .1خریه فرهن  :شهمل  8مصدجق :جح رج نر  ،ای شنهخ ن تاهیز فرهنگت شنتهمت ،جح ترج
نر  ،ای شنهخ ن تاهیز قومت و مذهبت ،رذیر هاهمنتد گتریی فرهنگتت ،آمیخ گتت فرهنگتت،
تعلق نر وفهیج،ی جقوج نر هوی ملت.
 .9جم قهل فرهنگت :شهمل  6مصدجق :رهیبندی نتر ج،ششتهه و تن ههی ملتت ،مقهنلتر نته تهتهت
فرهنگت ،فرهن تههیی ،نهره گیری جش هنر نر منظو ،تحقتق جهتدجد فرهنگتت ،هالهته و ختدمه
اومت ی ،حوشه فرهن .
فرهنگت م نه ب نه فرهن فریی ،تلب مشه،
سوال دوم :محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتهدایی در خصهوپ پهرداختن
متن ،سواالت و تصاویر کتب مذکور به مبحث فرهنگ و قومیت چه وضعیتی دارد؟
تدول  1تحلیل مح وجی ب مطهلعه جت اه ت یو،ه جن دجیت ،ج مشهن مت یهد .هاهمگومر ر
جشه،ه شد ،هر یک جش مصهییق  40گهمر فرهن و قومی نر نوجن یک مضاون وجحد ته تحلیل
ی ،م ن و رر ش ههی ب مذ و ،نر ه ،گرف ر شد .م هیج مند،د ی ،تدول شیر مشهن مت یهد ر
جش  128مضاون جخ صهص یجیه شده نر مقولر فرهن ی ،ب جت اه ت جین یو،ه ،نیش رین فرجوجمت
م ن ر 142مضاون) و رر ش هه ر 41مضاون) مرنوط نر رهیر و و نیش رین فرجوجمت تصهویر
ر ی ،مجاوع ،مح وجی ه
مرنوط نر رهیر شش ر 119مضاون) نویه ج  .جین ی ،حهلت ج
جت اه ت رهیر شش  ،نیش رین ر 224مضاون) و رهیر چهه ،ا رین مضهمین مرتبن نه فرهن
ر 104مضاون) ،ج نر خوی جخ صهص یجیه جمد.

 124رژوهشههی نرمهمری ی،

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان9313

دورهیچهارم
ت ،

جدول  :1فراوانی و درصد مقوله فرهنگ و قومیت ارایه شده در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی
رهیر تحصیلت

م ن ی،س

رر ش هه

تاع ل هر رهیر

تصهویر

فرجوجمت

ی،صد

فرجوجمت

ی،صد

فرجوجمت

ی،صد

فرجوجمت

ی،صد

و

142

42

41

40

48

28/14

224

22/21

چهه،

12

12

18

10

16

1/92

104

14/28

رنج

18

12

20

22/6

18

1/21

120

16/88

شش

122

22

22

26/4

102

81/88

261

26/12

تاع ل ه
هه

422

100

124

100

119

100

128

100

سوال سوم :تا چه میزان به آموزش فرهنگ و قومیت در محتوای کتب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی پایه های مختلف پرداخته شده است؟
ته مقهیسر میهمگین مارج حهصل جش مقولر فرهن ی ،مح وجی ب جت اه ت نه میهمگین
مو،ی جم ظه ،،یجیهههی رژوهش ی ،مقطر  % 80مو،ی تحلیل قرج ،گرف رجمد .ی ،طیف رر شنهمر،
ر نر منظو ،محه بر مقطر نر 80
نیش رین ماره  8و ترین ماره  1مت نهشد.الش نر ذ ر ج
ماویر ی ،دی  80ضر
ی،صدی نهید نیش رین ماره رر شنهمر ،ج جش ا رین ماره رر شنهمر
ماوی و نر  100تقسی ری .ی ،وجقع آشمون تت تک ماومر جی ر ی ،جینجه ج فهیه شده ج ،
مشخص مت ند ر آیه م یهمگین مشههده شده ی ،مقهیسر نه مقدج ،تعیین شده ،یه یک دی ثهن
م فهو ج یه خیر؟ ننهنرجین ،میهمگین مو،ی جم ظه ،ی ،مقطر  80ی،صدی ر )2متنهشد.
ر میزجن توتر نر مقولر فرهن ی ،مح وجی نرمهمر
م هیج مند،د ی ،تدول  2حه ت جش جین جمر ج
ی ،ت ب تعلیاه جت اه ت رهیر ههی و و شش ی ،حد جم ظه ،محقق شده ج ر ی،حهلی ر
ه ههی رهیر چهه ،و رنج  ،ماره مو،ی میهش ،ج جخذ مناویه و ی ،ماره رهیینتر جش حد جم ظه ،قرج،
گرف رجمد.

و قومی ی ،مح وجی نرمهمر ههی ی ،ت 128 ...

نر ،ت مقولر فرهن

جدول  :2نتایج مقای ه مقوله فرهنگ به تفکیی پایه تحصیلی با میانگین مورد انتظار
تفهو
میهمگینهه

مقدجt ،

مقدجp ،

و

1/02

2/62

0/62

2/91

***0/000

ی ،حد جم ظه،

چهه،

0/98

2/02

0/02

0/22

0/128

رهیین تر جش حد
جم ظه،

رنج

0/99

2/10

0/10

0/84

0/811

رهیین تر جش حد
جم ظه،

شش

0/88

2/94

0/10

10/16

***0/000

ی ،حد جم ظه،

رهیر

جمحرجد معیه ،میهمگین

مقولر

فرهن

وضعی

سوال چهارم :آیا بین میانگین نگرش آموزگاران در خصوپ آموزش فرهنگ و قومیت در
محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه های مختلف ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
م هیج حهصل جش آشمون آموج ته مقهیسر توتر نر آمتوش مقولتر فرهنت ی ،مح توجی تب
ی ،ت تعلیاه جت اه ت  4رهیر متو،ی نر ،تت ،حته ت جش آن ج ت تر نتین مظترج آمتهن تفتهو
معنهیج،ی وتوی یج،ی ر  = 1/61 , p<0/ 001ر .)F )4 ،164نر طو،ی ر م هیج آشمون تعقیبت جل جس
یی مشهن مت یهد آموش فرهن آموش فرهن ی ،ب رهیر تو ر  ) p<0/ 08و ششت ر 08
 ) p<0/مو،ی جه اه نیش ری قرج ،گرف ر ج  .رتدول .)2
جدول  :2نتایج آزمون آنوا جهت مقای ه توجه به مقوله آموزش فرهنگ در کتب درسی چهار
پایه

م غیر

آموش

شهخص آمه،ی
منبع تغییر

SS

df

MS

نین گروهت

211/12

4

6/64

ی،ون گروهت

1268/68

164

0/11

ل

1812/41

161

---

فرهن

F

1/61

P

**0/000

بحث و نتیجه گیری
شهمل یجمش و نهو ،،هنر ،قوجمین  ،جخالقیه و  ،و و هر گومر
ل ریچیده جی ج
فرهن
قهنلی هه و هیج ییگری ر جمسهن نر نوجن ضوی جش تهمعر فرج میگیری تیلو،ر .)1111فرهن
تهمعر ج ه ه هوی آن تهمعر ج جهای فرهن و تهثیر آن نرتهمعر نرآگهههن نر مسهئل جت اه ت
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روش یده میس و ننه نر تحقیقه ورژوهشههیت جمجه شده جش وی محققهن و رژوهشگرجن لو
جمسهمت نسیه،ی جش معضال نر نه ،آمده ی ،تههن معهصر منبعث جش ی ،حهشیر قرج،گرف ن حقیق ت نر
مه فرهن نویه ج و شو ،جیرجن میز نر نوجن تهمعر جی ر یج،جی فرهن و قومی ههی مخ لف،
و ی،چش
ی ،حهل گذج ،یه ی ،حهل تو عر ج  .نرجی  ،یدن نر هار چیزههیت ر آ،شوی مه
شو،،صحیح و رهالیش شده ی ،مجرجی ی،
تصو ،مت نی نهید فرهن
جمدجشهه یو،ی
قرج،نگیریر مقهیص ت ایل و ویرجمت هه ترمی شوی و تهههی معیونش جصالح گریی رمقه معظ
،هبری ی ،ییدج ،نه ج ضهی شو،جی هلت جمقال فرهنگت .)1212 ،نر هاین منظو ،نهیس ت جش ،یشر
نرجی ت همل و تصحیح مش ال جح اهلت موتوی ته ،فع جقدج ری .ی ،حقیق جن دج نر آموش
جصول ننیهیی ها ماوی ر آموش و ررو ،شو ،جولین و مها رین نخش جین تغییرج و ت همل
،ج تش یل میدهد .نه توتر نر تار ز مظه آموششت شو ،،هنههی ی ،ت نر نوجن ی ت جش جصلت
ترین منبع آموششت ی ،مظر گرف ر مت شوی ر جین جمر توتر و یق ویژه جی ،ج ی ،تدوین هنهه نر
منظو ،ج،جئر یک مح وجی ینت ،ج طلب مت ند نه جین ضرو ،نر تحلیل ات هنههی مطهلعه
جت اه ت یو،ه جن دجیت رریجخ ر ج و م هیج شیر حهصل شده ج .
مطهلعه و تحقیقه نسیه،ی ی ،طح شو ،ی،مو،ی فرهن و قومی وموضو ه مشهنر ی،
یهو،یر)1212ههیی مژجیر)1218شهه نت ر )1216و مطهلعه و یع
جین مو،ی صو ،گرف ر ج
ی ،جین مو،ی موتب تعریف و تقسی نندی مولفر ههی فرهن گرییده ج  .مها رین مولفر ههی
شنه هیت و مقولر ههی منطقت ته آموش فرهن و قومی ی ،جین رژوهش ی 9 ،گروه طبقر
نندی گریید ر به،تند جش نعد ته،یخت ،رشمین ،میرجث فرهنگت ،نعد جت اه ت ،شنهن و روشش،
،وجنن نین قومت ،خریه فرهن و جم قهل فرهنگت هریک جشگروههه میز نر شیر گروهههی وچ ر میز
تقسی شدمد ر جین رژوهش نه تحقیقه و مطهلعه ییگرجن هاسو شد ر اده ترین مولفر ههی
فرهن و قومی ،ج نر صو ،چک لیس تنظی گریید.
نهتوتر نر تحلیل مح وجی هنههی فوق جلذ ری ،خصوص ته ید مح وجی هنهه و تصهویر
موتوی ی ،هنهه و هاچنین م هیج حهصل جش وجل  2و  2رژوهش ی ،شمینر نر ،ت تحلیل مح وجی
ب ی ،ت مطهلعه جت اه ت یو،ه جن دجیت ی ،خصوص رریجخ ن م ن ،وجال و تصهویر ب
مذ و ،نر مبحث فرهن و قومی و میزجن آموش فرهن و قومی ی ،مح وجی ب مطهلعه
ر هنههی مطهلعه جت اه ت تقریبه ی،
جت اه ت یو،ه جن دجیت رهیر ههی مخ لف حه ت جش جین ج
حد م و ن ج  .ضانه مقهیسر میهن هنههی چهه ،رهیر مشخص ری ر تعدجی و ی،صد مقولر ههی
مرنوط نر فرهن و قومی ی ،هنههی رهیر ههی و و شش ی ،حد مطلو تر جش هنههی رهیر
ر صهلحت ارجن
ههی چهه ،و رنج مت نهشد .نر ،ت ههی ریشین میز حه ت جش جین موضوع ج
و ش یبهییهنر)1216منصو،ی و فریدومتر)1211ی ،نر ،ت ههی خوی نر جین م یجر  ،یدمد ر

نر ،ت مقولر فرهن
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مح وجی هنهه ی ،شمینر ش ل یهت هوی ملت ی ،مسل تدید مقش نسیه ،ارمگت ،ج جیفه ریه جمد.
نر مو ت هاسو نه م هیج رژوهش حهضر مت نهشد .ی،یک مگهه مظه مند نر فرهن هیچ یک جش مولفر
هه جولوی نندی مدج،ی چرج ر هار مسهیل فرهنگت و قومی ت نر ه وجنس ر و ریو ر هس ند
ررج ندگت مولفر ههی مرنوط نر فرهن و قومی ی ،هنهه ی سهن مات نهشد نیش ر نر نعد ته،یخت
و رشمین و میرجث فرهنگت ته ید مت شویر ننهنرجین نهید ی ،هنههی مطهلعه جت اه ت ،نر هیر
مقولر ههی فرهنگت میز توتر شوی تنه ب ررج ندگت مقولر ههی مرنوط نر فرهن و قومی ی،
قسا ههی مخ لف ه و وجال  ،هی ماهیند نر صو،تی ر ی ،مو،ی هار مولفر هه نصو ،ی سهن
نحث و نر ،ت شوی .نر هنگه تهلیف ،تدوین یه جصالح ب ی ،ت جش مظرج آموشگه،جن ج فهیه
نند هاچنین نر تفهوتههی فرهنگت یجمش آموشجن منهطق گومهگون و فرهن ینت شو ،و آیج و
 ،و منهطق مخ لف توتر نند .نر موضو ه فرهن وآیج  ،و هن ج المت وشنهمهه و گویش
ههی محلت و لبه هه و فرهن جصیل جیرجمت توتر شوی و مطهلب هنهه نه توتر نر شرجین رشمینت
و ترویج فرهن و قومی جصیل جیرجمت تنظی گریی .چون میزجن توتر نر مال ههی توجلت و مدجوم
میهن هنههی رهیر چهه ،و رنج نر مسب رهیین ج  ،لذج ریشنههی مت شوی ر نرمهمر ،یزجن و
مولفهن نر جین موج،ی توتر نیش ری مبذول ماهیند.حدجقل جالم هن جش تصهویرتذج و نه یفی و
تدیدتری ی ،هنهه نر تهی تصهویر قدیات ج فهیه شوی و تصهویر وجضح تر و نر ،وش تر تهیگیزین
تصهویر قدیات شوی .هاهمگومر ر ی ،تحلیل هنههی رهیر شش ینس هن ر نرجی جولین نه ،ی ،جیرجن
مسهئل مرنوطر نر فرهن و قومی نیش ر مو،ی توتر قرج ،گرف ر ج  .نهتغییرج
چهپ شده ج
ی ،هنههی رهیر ههی ییگر میز مت توجن مقش فرهن و قومی ،ج رر ،م تر ماوی.
نرج هس م هیج حهصل جش وجل  4رژوهش نین مگر آموشگه،جن ی ،خصوص آموش فرهن و
قومی ی ،مح وجی ب مطهلعه جت اه ت رهیر ههی مخ لف ،میز مشهن مت یهد ر ج ثر آموشگه،جن
رهیر و و شش مع قدمد ر هنههی جین رهیرر و و شش )ی ،حد م و ن و شیهی نر یجمش آموشجن
ی ،شمینر فرهن و قومی اک مت  ،همد ،ی ،صو،تت ر آموشگه،جن رهیر چهه ،و رنج ی ،حد
و م و ن نر یجمش آموشجن اک ند.
ر لین ن و
نر ،ت ههی ریشین میز مشهن یهنده جین موضوع ج
ها ه،جمشر)1991و لیزجیه ر)1219ی ،نر ،ت خوی نر جین م یجر  ،یدمد ر ی ،مح وجی موجی ی ،ت
و خضرلور)1214ی ،تحقیق خوی نر جین م یجر  ،ید ر
ا ر نر ،شدجت اه ت توتر شده ج
مح وجی هنهه نه مسهیل و ردیدههی جت اه ت و میهشههی تهمعر مطهنق مدج،ی و هاههنگت الش ،ج نه
مسهیل و میهشههی جت اه ت نرقرج ،م ریه ج .
آموشگه،جن نر موج،یی ی ،وجال نهش رر شنهمر ته ترویج فرهن و قومی و معرفت
فرهن جصیل وآیج و  ،و هن و خریه فرهنگههی ج المت موتوی ی ،شو ،ته ید یجش ر و
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خوج ه ،توتر نیش ر نر فرهن و قومی مخ لف موتوی ی ،شو ،جیرجن نویه جمد ر نه گریشههی
لات و معرفت موشه ههی مرنوط نر جیج و  ،و و موشه لبهس و  ...ته ید ماویه جمد وهاچنین
نرمهمر ،یزی و معرفت فرهن منطقر جی ی ،هنههی موتوی ی ،آن منطقر ،ج یج،مد.
لذج نر مظر مت  ،د ر ی ،صو ،توتر نرمهمر ،یزجن و مولفهن نر موج،ی ذ ر شده  ،مطلونی
هنهه نیش ر خوجهد شد.
نهتوتر نر جهای آموش فرهن و قومی و تهثیر ب ی ،ت نرجین موضوع ریشنههی مت-
گریی:
نرجی آشنهیت نیش ر آموشگه،جن نه چگومگت مقولر ههی فرهن و قومی ج،جئر شده ی ،هنهه
نهشییدی جش منهطق و آیج و  ،و آن منطقر یجش ر ته ا ت ته نسن و گس ر مطهلب موتوی
ی ،هنهه یجش ر نهشند هاچنین نرجی آموشگه،جن ته تد،ی فرهن و قومی ال ههی ضان
خدم و ندو خدم تش یل شوی.و هاچنین ی ،هنگه تهلیف و یه جصالح هنههی ی ،ت ،جش مظرج
آموشگه،جن ر چندین هل م اهیی جین ی،وس ،ج آموش یجیه جمد و م هیج تحقیقه میز ج فهیه
ماهیند.
تحقیق مشهنهت ی ،مو،ی ییگر هنههی ی ،ت مقطع جن دجیت جمجه گیریو میهن آمهه مقهیسر
شوی و هاچنین نرجی نر ،ت یقیق تر موضوع و تعای آمهه تحقیقه مشهنر ییگری ی ،ییگر
شهر همهه صو ،گیری و م هیج آمهه نه یهف رههی جین تحقیق مو،ی نر ،ت قرج ،گیری.
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