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Abstract:

This study aimed to analyze the content of elementary school textbooks on
participation and collaborative work. The methodology of the research was
content analysis and the content of the books including all assignments,
images and lesson texts have been studied as units of analysis. The data
collection tool was a checklist which its validity was confirmed by five
educational planning experts. Reliability of tool was also calculated by using
correlation coefficient between two encoding times (0.82), indicating the
appropriate reliability of the research instrument. The results showed that the
share of two concepts of participation and collaborative work was less than
one percent of the total textbook content. Comparison of the three parts of
text, image, and assignment also showed that these tow concepts in image part
were more atended than the other tow parts. Therefore, considering the
importance of on participation and collaborative work, revising in the content
of elementary textbooks is recommended.
Keywords: Content Analysis, Participation, Collaborative Work, Elementary
Education.
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چكيده
این پژوهش باهدف تحلیل محتوای کتابهای درسی دورهی ابتددایی پیرامدو
مشارکت و کار مشترک انجام شده است .روششناسی پژوهش ،تحلیل محتوا
بوده و محتوای کتابها شامل همه تکالیف ،تصاویر و متن درسهدا بدهعنوا
واحدهای تحلیل موردمطالعه قرار گرفتهاند .ابزار گدردووری دادههدا فهرسدت
وارسی بوده که روایی و به تأیید تعداد پدن نردر اک کارشناسدا مت صد
برنامهریزی وموکشی رسید .پایایی و نیز بدا اسدتراده اک دریب همبسدت ی
میا دو نوبت رمزگذاری ( )./.82محاسبه گردید کده نشدا اک پایدایی مناسدب
ابزار پژوهش داشدت .نتدای نشدا داد کده سدهو دو مهولده مشدارکت و کدار
مشترک کمتر اک یک درصد اک کدل محتدوای کتابهدای درسدی بدود .مهایسده
ب شهای سهگانه متن ،تصویر و تکلیف نیز نشا داد که در ب ش تصدویری
بیش اک دو ب ش دی ر به این دو مهوله توجده شدده اسدتن بندابراین نظدر بده
اهمیت مراهیو مشارکت و کدار مشدترک ،پیشدنهاد مدیشدود کده در محتدوای
کتابهای درسی دوره ابتدایی باکن ری شود.
كليدواژهها :تحلیل محتوی ،مشارکت ،کار مشترک ،دوره ابتدایی.
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مقدمه و طرح مسئله

مشارکت ازجمله پدیدههایی است که از دیرباز با زندگی انساانها پیوناد داشاته اسات.
الزمه زندگی جمعی و گروهی ،وجود همکاری ،مساعدت و مشارکت است که متناسب
با شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خاود باه صاورتهای مختلا شاک گرفته
است .مشارکت فرآیندی از خودآموزی مادنی و اجتمااعی اسات؛ زیارا فعابیات بارای
مشارکت مستلزم تغییر حابت ذهنی و روانی در تمام سطوح اجتماعی است (طهماسا ی،
به نق از نوابخش و اسمی جوشقانی .)106 :1391،امروزه مشارکت اهمیت مضاعفی نس ت
به گذشته پیدا کرده است؛ چراکاه ساخا از شارایطی اسات کاه هماه ماردم در تعیایا
سرنوشت خود دخابت آگاهانه و واقعی پیدا کنند و در ضما محور اساسای توساعه در
زمینااههای اقتصااادی ،سیاساای و فرهنگاای نیااز محسااو میشااود .مشااارکت یکاای از
مؤبفههای توسعه انسانی محساو میشاود (ناوابخش و اسامی جوشاقانی.)106 :1391 ،
امروزه یکی از ابزارهای الزم برای رسیدن به توسعه در هار جامعاهای میازان مشاارکت
افراد و گروههای اجتماعی در امور مختل است .هراندازه آگاهی و احساس مسائوبیت
افراد در جامعه بیشتر باشد ،به همان اندازه مشارکت داوطل انه آناان افازایش مییاباد؛ و
آنان سهم بیشتری در توسعه جامعه خواهند داشت( .رحمانی و همکاران.)156 :1391 ،
یافتههای تحقیق صادقی و همکاران ( )1396نیز مؤید ایاا امار اسات کاه در ابعااد
فردی ،سازمانی و کاری موانعی در جهت انجام کار تیمی در بیا تعاونیهای کشااورزی
وجود دارد .از طرفی دیگر نتاای تحقیاق ناوروزی و بختیااری ( )1388نیاز حااکی از
مشارکت اجتماعی و سیاسی متوسط باه پااییا اسات .اماروزه صااحبنظران سیاسای،
اقتصادی و اجتماعی در ایا موضوع اتفاقنظر دارند که دستیابی به رشد و توسعه پایدار
بدون مشارکت سازماندهی شده و هدفمند گروههای مختل ماردم امکانپاذیر نیسات
(پوریوسفی و بهاری .)32 :1388 ،مشارکت شناسایی و درک بهتار نیازهاای شاهروندان را
امکانپذیر میکند (پاندیا و شرشتا .)278 :2016 ،تصامیمگیری عقالنای و کاارایی بخاش
عمومی را به ود میبخشد (یو آن .)2 :2008 ،اجرای برنامهها را تسهی میکند (گرساتون،
 .)16 :2002یکی از مهمتریا اهداف تعلیم و تربیت ،اجتماعی ساختا دانشآموزان یعنی
آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی ،کسب آگااهی نسا ت
به حقوق اجتماعی خود و بهرهبارداری صاحیح از آن و احتارام باه حقاوق دیگاران و
همکاری با سایر افراد جامعه است .یکی از شیوههای گرایش دانشآموزان به فعابیتهاا
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و تصمیمگیریهای اجتماعی ،مشارکت آنان در گروهها و شوراهای متشک از همساالن
در مدارس است (سعدی و نقی ی.)2 :1394 ،
سپهردوست و زمانی شیخانه ( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تعااونیهاا
در ایجاد انگیزههای مشارکتی و توسعه اقتصادی نتیجه گرفتهاند که بخش تعاون تأثیر به
سزایی در افزایش ساطح توبیادات ملای ،اشاتغالزایی و همچنایا تقویات انگیزههاای
مشارکتی در جامعه دارد (سپهردوست و زمانی شیخانه .)1394 ،آموزش کودکاان و داناش
آموزان بارای مشاارکت ضاروری و ارزشامند اسات (سا و ون در باور .)15 :2013 ،
مسعودنیا و همکاران ( )1393در پژوهشی با عناوان رابطاه ازخودبیگاانگی و مشاارکت
سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به ایا نتیجاه رسایدهاند کاه هم ساتگیهاای
معناداری میان ابعاد ازخودبیگانگی و میزان مشارکت دانشجویان وجاود دارد .مهمتاریا
دوره تحصیلی در تمام نظامهای تعلیم و تربیت جهان دوره ابتادایی اسات ،زیارا رشاد
همهجان ه فرد در ایا دوره بیشتر انجام میشود .ایا دورهی تداومبخش تکویا شاخص
زیستی و اجتماعی کودک است و فرصت مناسا ی بارای تحصای  ،تربیات و یاادگیری
شیوه ارت اط صحیح با دیگران و شکوفایی تدریجی اساتعدادها و همننایا شاک گیری
شخصیت کودک است .ازایارو نقش آموزشوپرورش و فراتار از هماه نقاش آماوزش
ابتدایی ،در ایا شکوفایی مشخص و م رها است (پورعلی و همکاران.)68 :1394 ،
برزو و باغ انیان ( )1390در پژوهشی به ایا نتیجاه رسایدهاند کاه فهام و بصایرت
دانشجویان به اص «وحدت کلمه» است .گراوند و همکااران ( )1396در پژوهشای باا
عنوان بازتا مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی نتیجه گرفتهاند که جایگااه بساامدی
مؤبفه مشارکت در بوستان بعد از هنجارگرایی و اعتماد قرار دارد .از بایا شااخصهای
آن ،مشارکت اجتمااعی بااالتریا بساامد را داشاته و ازنظار ناوع مشاارکت ،مشاارکت
برونسویه که نشانهی روابط عاطفی جامعاهی مطلاو ساعدی اسات ،دارای بیشاتریا
فراوانی است و بعد از آن مشارکت درون ساویه قارار مایگیارد .مشاارکت بار اسااس
تقسیمکار -مشارکت تخصصی -دارای بسامد صفر بوده است و ایا یافته با ویژگیهای
جامعه تمایز نیافته عصر سعدی همخوانی دارد.
سالهاست که در رسانهها ،جامعه ،مراکز دانشگاهی و سخنرانیهای علمی و اجرایی
ایا نکته به گوش میرسد که روحیاه انجاام دادن کارهاای مشاارکتی در بایا ایرانیاان
مناسب نیست؛ اما جساتجوی پاژوهش گاران ایاا پاژوهش نشاان از ایاا دارد کاه در
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بررسیها و پژوهشهای انجامشده در ایران ،پژوهش گران بیشتر به دن اال چرایای ایاا
نکته بودهاند و کمتر به چگونگی به ود انجام کارهای مشارکتی پرداختهاند.
درزمینهی تحلی محتوی کتب درسی پژوهشهای مختلفای صاورت گرفتاه اسات.
سروری و مستوفی ( )1399در پژوهشی با عنوان شناسایی قابلیت مشارکت کودکاان در
برنامهریزی شهری از طریق تحلی محتوای کتا های درسی دورهی دوم ابتادایی نشاان
دادند که به مؤبفههای مشارکت در پایههای مختلا دوره دوم ابتادایی باه یاک میازان
پرداخته نشده است و ضریب درگیری در ارت اط باا واحادهای تحلیا باه یاک میازان
نیست .درمجموع از میان موضوعات مؤثر در مشارکت ،به شناخت شهر بیشاتر از ساایر
موضوعات پرداخته شده است .همننیا نتای ایا پژوهش نشان داد که بیشتریا قابلیت
کودکان در مشارکت مشورتی است ،گرچه ایا مشاارکت پااییاتریا درجاه مشاارکت
است .قاسمی و همکااران ( )1399پژوهشای باا عناوان شناساایی راهکارهاای توساعه
مشارکت فرابخشی در ورزش دانشآموزی را به انجاام رسااندند .نتاای ایاا پاژوهش
نشان داد که ساه راهکاار عماده توساعه مشاارکت فرابخشای در ورزش دانشآماوزی
ع ارتاند از؛ ایجاد پیشزمینههای رسمی توسعه مشاارکت ،فرهنگساازی مشاارکت و
تاادویا نظااام مشااارکت؛ بنااابرایا ،توسااعه مطلااو مشااارکت فرابخشاای در ورزش
دانشآموزی مستلزم کاربست ایا سه دسته فعابیتهای اجرایی است که نیازمناد درگیار
شدن همه گروههای ذینفع است.
نتای تحقیق محمدی قشالق ( )1395با عنوان بررسی نقش جغرافیای انسانی در کتب
دوره متوسطه در روحیه مشارکتپذیری اجتماعی دانشآماوزان نشاان داد کاه جغرافیاای
انسانی در کتب دوره متوسطه بر بدبینی و بیاعتمادی دانشآموزان تاأثیر معنایداری دارد.
عناصر روانی بسیاری از ق یا کراهات و بیازاری اعضاای خاانواده از یکادیگر ،بخا و
حسادت و سایر حابتهای روانی مرضی وجود دارد که ماانع از مشاارکتپذیری باوده و
ازایاجهت مشابه بیاعتمادی است که جغرافیای انسانی در کتاب دوره متوساطه بار نگااه
جنساایتی دانشآمااوزان تااأثیر معناایداری دارد .ازآنجاااییکااه یکاای از موانااع فرهنگاای
مشارکتپذیری ،تلقی جنسیت محض از نقشها و اشتغاالت مربوط به جامعاه اسات بناا
به جغرافیای انسانی برخی کارهاا برحساب اعت اارات فرهنگای ،عقالنای ،دینای و دیگار
ابزامات ط یعی و غیرط یعی به زن سپرده میشود و برخی دیگر به مرد .اگر تقسایمکار بار
اساس ظرفیت ،توان و استعداد ط یعی افراد ن اشد ،مشارکتپذیری دوام نمییابد.
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داوودی ( )1391در تحقیق باا عناوان ارزیاابی عملکارد و مواناع فاراروی شاورای
دانشآموزی جهت مشارکت دهی دانشآماوزان در فعابیتهاای مادارس نشاان داد کاه
علیاارغم کوشااشهای شااورای دانشآمااوزی جهاات مشااارکت دادن دانشآمااوزان در
فعابیتهای مدارس ،به گونه کلی مقدار مشارکت در سطح پاییا باوده و در ایاا راساتا
سه مانع قانونی ،انگیزشی و مدیریتی رابطه معنیداری با مقدار مشارکت دارند.
نتای تحقیق نوابخش و اسمی جوشقانی ( )1391با عنوان عوام اجتماعی و فرهنگای
مؤثر بر میزان مشارکت دانشآموزان در فعابیتهای دانشآموزی نشاان داد کاه بایا ناوع
جنس ،انگیزه دانشآموز ،ارزشهای شغلی و تحصیلی ،ارزیابی از شرایط جامعاه و میازان
مشارکت تفااوت معنااداری وجاود دارد و بایا نگارش دانشآماوز باه عواما و مواناع
مشارکت و میزان مشارکت هیچ رابطه معناداری وجود ندارد .هاشیش ( )2014باه بررسای
مشارکت کودکان در کنترل محتوای آموزشی پرداخت .وی در ایا پژوهش بیاان کارد کاه
بحث و ت ادلنظر وابدیا باا فرزنادان خاود کماک میکناد کاه آماوزش باذتبخشتر و
قاب دسترستر شود و کودکان نیز ممکا است تعام و همکاری را بهتر یاد بگیرند .عالوه
بر ایا ،در ایا رویکرد ،بعضی از وابدیا با نگاهی به منافع فرزندان خاود و درک مفااهیم
مربوط به محتوای مناسب و نامناسب کتا ها ،نظرات خود را ارائه میدهند.
میا ( ،)2012در مطابعهای درزمینهی طراحی و پیادهسازی سیساتم مشاارکتی بارای
طراحی محتوای دروس آموزشی ،نتیجه میگیرد که مشارکت معلم در آموزش میتواناد
به ایجاد فضای یادگیری مناسب کمک کند و همننیا باا تأکیاد بار وجاود مؤبفاههای
مشارکت و همکاری در محتوای دروس بیان میدارد که سیستم مشارکتی بایستی شاام
تعام بهتر در ارت اط میان معلمان و دانشآموزان در فرایند یادگیری باشد.
آدامز ( ،)2013در تحقیقی با موضوع «اثرات محتوای مشارکت و همکااری در دروس
بر کالس درس» ،نشان میدهد که اگر معلماان از اساتراتژیهای مشاارکتی اساتفاده کنناد
باعث همافزایی محتوای دروس و موفقیت دانشآموزان خواهد شد .در ایاا صاورت اثار
مث تی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و محتوای دروس آنها خواهند داشت.
برایان و همکاران ( ،)2016در پژوهشی با تأکید بار مهاارتهاا و تربیات مادنی در
دانشآموزان ،معتقد است که یک دانشآموز همان اندازه که به مهارتها و ترتی ت مادنی
احتیاج دارد ،به محتوای دانش مدنی نیز احتیاج دارد تا شهروند دموکراتیک و مشارکتجو
شود .دانش ،مهارتها و ترتی ات مدنی بر یکدیگر بناشده و یکدیگر را تقویت میکنناد و
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باید در ابتدای دوران کودکی آغاز شوند و اهمیتشان یکسان در نظر گرفته شوند .ایااهاا
میتوانند از طریق تجار مرت ط با مدرسه و خارج از آن پرورش یابند.
سؤال تحقيق

به نظر میرسد که یکی از راهکارهای به اود روحیاه مشاارکت ،تمرکاز بار چگاونگی
آموزشها از دوران کودکی است؛ بنابرایا نظر به اهمیت مشاارکت در رشاد و توساعه
کشور و بازوم آماوزش آن از طریاق آماوزشوپرورش رسامی و اهمیات ویاژه دوران
تحصیالت ابتدایی در ایران ،ایا پژوهش بر آن است تا با تحلی محتوای تماامی دروس
مقطع ابتدایی ،میزان توجه و بکار گیری نمادهای مشارکت و کاار مشاترک را مشاخص
سازد؛ بنابرایا ایا سؤال پیش میآید که محتوای کتا های درسی مقطع ابتدایی تاا چاه
اندازه دربرگیرنده نمادهای کار مشترک و مشارکت هستند؟
روششناسی پژوهش

ایا پژوهش با استفاده از روششناسی تحلی محتوی به انجام رسیده است و کتا های
فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتماعی دوره ابتدایی موردمطابعه قارار گرفتاه اسات.
محتوای هر سه کتا یاد شده شام تکابی  ،تصاویر و متا درس است که در سال 97
بهعنوان جامعه پژوهش (نمونه تمام شمار) انتخا و مورد تحلیا قارار گرفات .ابازار
گردآوری دادهها در ایا پژوهش سیستم مقوبهبندی و رمزگذاری متغیرهاسات کاه مای
توان از آن بهعنوان (فهرست وارسی) یاد کرد .بادیا ترتیاب بارای وجاود هار یاک از
مؤبفههای مشارکت و کار مشترک رمزی ویژه (مانند صفر برای ن ودن و یک برای بودن
مؤبفه در متا) در نظر گرفته شد.
ایا ابزار در مطابعهای مقدماتی با پان نفار از کارشناساان ازنظار مرباوط باودن باه
مؤبفهها و مفید بودن برای تجزیاهوتحلی محتاوی ماوردنظر (روایای) ماورد ارزیاابی،
نمرهگذاری و تأیید قرار گرفت .بهمنظور محاس ه پایایی ابزار فوق ،نمونهای از محتاوای
کتا های موردبررسی در دو نوبت متوابی بافاصلهی  15روز در اختیار رمزگذاران قارار
گرفت .سپس هم ستگی میان دو نوبت رمزگذاری محاس ه شد و مقدار عددی  0/82باه
دست آمد که ایا مقدار هم ستگی پایایی قاب ق ول و موردنیاز بارای اطمیناان باه ابازار
اندازهگیری را مشخص میسازد.
به س ب محدود بودن حجم جامعه و عدم نیاز باه نموناهگیری و آماار اساتن اطی و
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همننیا بهرهگیری از روش تحلی محتوا فقط آمار توصیفی شام توزیعهای توصایفی
استفاده شد .در ایا پژوهش محتوای کتا های درسی در سه بخش (تکابی  ،تصاویر و
متا) مدنظر بوده است .مقیاس تحلی محتوای متا یک جمله کاما (همننایا تحلیا
به مضمون نیز صورت گرفته است) ،مقیاس تحلی تصاویر یاک تصاویر یاا عکاس یاا
نمودار و مقیاس تحلی تکابی یک پرسش ویژه یا منفرد (هم در ماتا و هام در آخار
درس) بوده است .توزیع نمونه (جامعه) در جدول شماره ( )1آورده شده است .مطاابق
با جدول ،هر سه کتا درمجموع دارای  66فص و  278درس اسات .بیشاتریا حجام
محتوای بررسیشده دروس مربوط به کتا فارسی ( 104درس) و کمتاریا حجام نیاز
مربوط به کتا علوم تجربی دوره ابتدایی بوده است.
جدول شماره  :1توزیع فراواني درسها و فصول کتابهای موردبررسي
نام كتاب
پایه تحصيلی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع

فارسی
درس
فصل
22
3
7
7
7
5
7
36

علوم تجربی
درس
فصل
14
-

17
17
17
14
17
104

14
14
13
14
14
83

مطالعات اجتماعی
درس
فصل
7
6
5
12
30

23
22
22
24
91

یافتهها
الف -تحليل محتوی مؤلفه مشاركت

وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب فارسی پایه اول تا ششم در جادول ()2
تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .با استناد به نتاای
جدول ( )2می توان گفت که درمجموع در  20مورد به مؤبفه مشارکت در بخشهاای
سه گانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشتریا میزان توجه به ایاا مؤبفاه
مربوط به سال اول و دوم ( 25درصد) و کمتریا میزان توجه نیز در سالهای پنجم و
ششم بوده است ( 5درصد) .همننیا مشخص گردید که فراوانی مؤبفاه مشاارکت در
کتا فارسی سال سوم و چهارم نیز  20درصد بوده است .از طرفای دیگار مشاخص
گردید که در بخش تصویر نس ت به دو بخش دیگر یعنی بخش متا و تکلی توجاه
بیشتری ( 55درصد) به ایا مؤبفه شده است.
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جدول شماره  :2توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب فارسي به تفکیک پایه تحصیلي
بخش موردبررسی
پایه تحصيلی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
فراوانی
درصد

جمع

متن

تصویر

تكليف

1
1
2
1
0
0
5
25

3
3
2
2
0
1
11
55

1
1
0
1
1
0
4
20

جمع
درصد
فراوانی
25
5
25
5
20
4
20
4
5
1
5
1
100
20
100

وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب علوم تجربی پایه اول تا ششام در جادول
( )3تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .باا اساتناد باه نتاای
جدول ( )3میتوان گفت کاه درمجماوع در  22ماورد باه مؤبفاه مشاارکت در بخشهاای
سهگانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشتریا میزان توجه به ایا مؤبفاه مرباوط
به سال دوم ( 40/9درصد) و کمتریا میزان توجه نیاز در ساال ساوم باوده اسات (فراوانای
صفر) .همننیا مشخص گردید که فراوانی مؤبفه مشارکت در کتا علوم تجربای ساال اول
و چهارم  18/1درصد ،سال پنجم  9درصد و در سال ششم نیز  13/6درصد است .از طرفای
دیگر مشخص گردید که در بخش متا نس ت باه دو بخاش دیگار یعنای بخاش تصاویر و
تکلی توجه بیشتری ( 54/5درصد) به ایا مؤبفه شده است.
جدول شماره  :3توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب علوم تجربي به تفکیک پایه تحصیلي
پایه تحصيلی

بخش موردبررسی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

جمع

فراوانی
درصد

متن

تصویر

تكليف

3
4
0
2
2
1
12
54/5

1
3
0
2
0
1
7
31/8

0
2
0
0
0
1
3
13/7

جمع

فراوانی

درصد

4
9
0
4
2
3
22
100

18/1
40/9
0
18/1
9
13/6
100
-

وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب مطابعات اجتمااعی پایاه اول تاا ششام در
جدول ( )4تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .با اساتناد باه
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نتای جدول ( )4میتوان گفت که درمجموع در  32مورد به مؤبفه مشاارکت در بخشهاای
سهگانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشتریا میزان توجه به ایا مؤبفاه مرباوط
به سال سوم ( 50درصد) و کمتریا میزان توجه نیز در سال پنجم بوده است ( 12/5درصاد).
الزم به ذکر است که دو پایه اول و دوم ابتادایی فاقاد کتاا مطابعاات اجتمااعی در برناماه
درسی خود هستند .همننیا مشخص گردید که فراوانی مؤبفه مشارکت در کتا مطابعاات
اجتماعی سالهای چهارم و ششم  18/7درصد و در سال پانجم نیاز  12/5درصاد اسات .از
طرف دیگر مشخص گردید که در بخش تصاویر نس ت به دو بخش دیگر یعنی بخش ماتا
و تکلی توجه بیشتری ( 43/8درصد) به ایا مؤبفه شده است.
جدول شماره  :4توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب مطالعات اجتماعي به
تفکیک پایه تحصیلي
پایه تحصيلی

جمع

بخش موردبررسی

جمع

متن

تصویر

تكليف

اول

-

-

-

-

دوم

-

-

-

-

-

سوم

5

7

4

16

50

چهارم

1

4

1

6

18/7

پنجم
ششم

2
2
10
31/2

0
3
14
43/8

2
1
8
25

4
6
32
100

12/5
18/7
100
-

فراوانی
درصد

فراوانی

درصد

-

در جدول ( )5توزیع فراوانی میزان توجاه باه مؤبفاه مشاارکت در مقایساه باا کا
محتوای کتا های درسی فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتماعی در هار شاش پایاه
دوره ابتدایی و به تفکیک بخشهای سه گانه متا ،تصویر و تکلی آورده شده است .باا
استناد به نتای جدول میتوان گفت که سهم توجه به مؤبفه مشارکت در کتاا فارسای
دوره ابتدایی ،درمجموع کمتر از نیم درصد ( 0/49درصد) کا محتاوی کتاا فارسای
پایه اول تا ششم بوده است .همننیا مشخص گردید که بیشتریا توجه به ایا مؤبفه در
کتا فارسی ،در بخش تصاویر ( 1/9درصد) بوده است .همننیا مندرجات جدول ()5
نشان داد که ساهم توجاه باه مؤبفاه مشاارکت در کتاا علاوم تجربای دوره ابتادایی،
درمجموع  0/53درصد (کمتر از یک درصد) ک محتوای کتا علوم تجربی پایه اول تا
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ششم بوده که در ایا بیا نیز بیشتریا توجه به ایاا مؤبفاه در بخاش تصاویری (0/63
درصد) بوده است.
نتای نشاان داد (جادول  )5ساهم توجاه باه مؤبفاه مشاارکت در کتاا مطابعاات
اجتماعی دوره ابتدایی اندکی بیش از دو کتا دیگر (فارسی و علوم تجربی) بوده است
( 1/21درصد از ک محتوی کتا مطابعاات اجتمااعی پایاه اول تاا ششام) .در کتاا
مطابعات اجتماعی نیز به مقوبه مشارکت در بخش تصاویر ،بیش از دو بخش دیگر (متا
و تکلی ) توجاه شاده اسات ( 2/09درصاد) .جمعبنادی کلای نتاای جادول ( )5در
خصوص مقوبه مشارکت در ک دوره ابتدایی در هر ساه کتاا موردبررسای (فارسای،
علوم تجربی و مطابعات اجتماعی) نشان داد که درمجموع ساهم توجاه باه ایاا مؤبفاه
کمتر از یک درصد از ک محتاوای موردبررسای در کتا هاای درسای فارسای ،علاوم
تجربی و مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششم بوده است ( 0/68درصد) .مقایساه میازان
توجه در بخشهای سهگانه متا ،تصویر و تکلی نیز نشان داد که در بخاش تصاویری
بیش از دو بخش دیگر به مؤبفهی مشارکت توجه شده است ( 1/37درصد).
جدول شماره  :5توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در مقایسه با کل محتوای کتابهای
درسي به تفکیک بخش کتاب و بخش موردبررسي
نام كتاب
فارسی

علوم تجربی

مطالعات اجتماعی

جمع

بخش موردبررسی

متن

تصویر

تكليف

جمع كل

فراواني کل دوره ابتدایي
فراواني مؤلفه مشارکت
درصد از کل محتوی
فراواني کل دوره ابتدایي
فراواني مؤلفه مشارکت
درصد از کل محتوی
فراواني کل دوره ابتدایي
فراواني مؤلفه مشارکت
درصد از کل محتوی
فراواني کل دوره ابتدایي
فراواني مؤلفه مشارکت
درصد از کل محتوی

2465
5
0/ 2
2092
12
0/57
1297
10
0/77
5854
27
0/46

557
11
1/ 9
1095
7
0/63
669
14
2/09
2321
32
1/37

1046
4
0/38
926
3
0/32
662
8
1/ 2
2634
15
0/56

4068
20
0/49
4113
22
0/53
2628
32
1/21
10809
74
0/68
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نمودار ( )1میزان توجه به مؤبفه مشاارکت در محتاوای ساه کتاا فارسای ،علاوم
تجربی و مطابعات اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کرده است .هماانطور کاه در نماودار
نیز نشان داده شده است 27 ،درصد از فراوانیهاای مشاهدهشاده ایاا متغیار در کتاا
فارسای 30 ،درصااد در کتاا علااوم تجربای و باقیمانااده ( 43درصاد) نیااز در کتااا
مطابعات اجتماعی گنجانده شده است.

نمودار شماره  :1مقایسه میزان توجه به مؤلفه مشارکت در سه کتاب فارسي ،علوم تجربي و
مطالعات اجتماعي پایه اول تا ششم
ب -تحليل محتوای مؤلفه كار مشترک

وضعیت فراوانی مؤبفه کار مشترک در بیا کتب فارسی پایه اول تا ششم در جدول ()6
تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .با اساتناد باه نتاای
جدول ( )6میتوان گفت که درمجموع در  17مورد به مؤبفه کار مشترک در بخشهاای
سهگانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشتریا میزان توجاه باه ایاا مؤبفاه
مربوط به سال اول ( 29/4درصد) و کمتریا میزان توجه نیز در سال ششام باوده اسات
( 5/8درصد) .همننیا مشخص گردید که فراوانی مؤبفه کار مشترک در کتاا فارسای
سال دوم ،چهارم و پنجم نیز  17/6درصد بوده است .از طرفی دیگر مشخص گردید که
در بخش تصویر نس ت به دو بخش دیگر یعنی بخاش ماتا و تکلیا توجاه بیشاتری
( 47/1درصد) به ایا مؤبفه شده است.
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جدول شماره  :6توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در کتاب فارسي به تفکیک پایه تحصیلي
پایه تحصيلی

بخش موردبررسی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
فراوانی

جمع

درصد

متن

تصویر

تكليف

1
1
0
1
3
1
7
41/1

3
1
2
2
0
0
8
47/1

1
1
0
0
0
0
2
11/8

جمع

فراوانی
5
3
2
3
3
1
17
100

درصد
29/4
17/6
11/7
17/6
17/6
5/ 8
100
-

وضعیت فراوانی مؤبفه کار مشترک در بیا کتب علوم تجربی پایاه اول تاا ششام در
جدول ( )7تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .با استناد
به نتای جدول ( )7میتوان گفت که درمجموع در  26مورد به مؤبفاه کاار مشاترک در
بخشهای سهگانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشاتریا میازان توجاه باه
ایا مؤبفه مربوط به سال چهارم ( 42/4درصد) و کمتریا میزان توجه نیز در سال ساوم
و ششم بوده است ( 7/7درصد) .همننیا مشخص گردید که فراوانی مؤبفه کار مشترک
در کتا علوم تجربی سال اول و دوم  19/2درصاد و در ساال پانجم نیاز  3/8درصاد
است  .از طرفی دیگر مشخص گردید که در بخش تصویر معادل با دو بخش دیگر یعنی
بخش متا و تکلی به مؤبفه کار مشترک توجه شده است ( 50درصد).
جدول شماره  :7توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در کتاب علوم تجربي به تفکیک پایه تحصیلي
پایه تحصيلی

بخش موردبررسی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

جمع

فراوانی
درصد

متن

تصویر

تكليف

1
1
0
6
0
1
9
34/6

3
3
2
4
1
0
13
50

1
1
0
1
0
1
4
15/4
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فراوانی

درصد

5
5
2
11
1
2
26
100

19/2
19/2
7/ 7
42/4
3/ 8
7/ 7
100
-
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وضعیت فراوانی مؤبفه کار مشترک در بیا کتب مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششام در
جدول ( )8تحلی محتوا در سه بخش متا ،تصویر و تکابی آورده شده است .با اساتناد باه
نتای جادول ( )8میتاوان گفات کاه درمجماوع در  26ماورد باه مؤبفاه کاار مشاترک در
بخشهای سهگانه (متا ،تصویر و تکلی ) اشاره شده است .بیشتریا میازان توجاه باه ایاا
مؤبفه مربوط به سال سوم ( 50درصد) و کمتریا میزان توجه نیز در سال پانجم باوده اسات
( 7/6درصد) .الزم به ذکر است که دو پایه اول و دوم ابتدایی فاقد کتا مطابعات اجتمااعی
در برنامه درسی خود هستند .همننیا مشخص گردید کاه فراوانای مؤبفاه کاار مشاترک در
کتا مطابعات اجتماعی سالهای چهارم  11/5درصاد و در ساال ششام نیاز  30/7درصاد
است .از طرفی دیگر مشخص گردید که در بخش تصویر نس ت باه دو بخاش دیگار یعنای
بخش متا و تکلی توجه بیشتری ( 42/3درصد) به ایا مؤبفه شده است.
جدول شماره  :8توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در کتاب مطالعات اجتماعي به
تفکیک پایه تحصیلي
بخش موردبررسی
پایه تحصيلی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع

فراوانی
درصد

متن

تصویر

تكليف

4
0
1
2
7
26/9

5
1
0
5
11
42/3

4
2
1
1
8
30/8

جمع
فراوانی

درصد

13
3
2
8
26
100

50
11/5
7/ 6
30/7
100
-

در جدول ( )9توزیع فراوانی میزان توجه به مؤبفه کاار مشاترک در مقایساه باا کا
محتوی کتا های درسی فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتمااعی در هار شاش پایاه
دوره ابتدایی و به تفکیک بخشهای سه گانه متا ،تصویر و تکلی آورده شده است .باا
استناد به نتای جدول میتوان گفت که سهم توجاه باه مؤبفاه کاار مشاترک در کتاا
فارسی دوره ابتدایی ،درمجموع کمتر از نیم درصد ( 0/41درصاد) کا محتاوای کتاا
فارسی پایه اول تا ششم بوده است .همننیا مشخص گردید که بیشتریا توجه باه ایاا
مؤبفه در کتا فارسی ،در بخش تصاویر ( 1/4درصد) بوده است .همننایا منادرجات
جدول ( )9نشان داد که سهم توجه به مؤبفه کار مشترک در کتاا علاوم تجربای دوره
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ابتدایی ،درمجموع  0/63درصد (کمتر از یک درصد) ک محتوی کتاا علاوم تجربای
پایه اول تا ششم بوده که در ایا بیا نیز بیشتریا توجه به ایا مؤبفه در بخش تصاویری
( 1/18درصد) بوده است.
نتای نشان داد (جدول  )9که سهم توجه به مؤبفه کار مشاترک در کتاا مطابعاات
اجتماعی دوره ابتدایی کمتر از یک درصد و اندکی بیش از دو کتاا دیگار (فارسای و
علوم تجربی) بوده است ( 0/98درصد از ک محتوی کتا مطابعات اجتماعی پایاه اول
تا ششم) .در کتا مطابعات اجتماعی نیز به مقوبه کار مشترک در بخش تصاویر ،بایش
از دو بخش دیگر (متا و تکلی ) توجه شده است ( 1/6درصد).
جمعبندی کلی نتاای جادول ( )9در خصاوص مقوباه کاار مشاترک در کا دوره
ابتدایی در هر سه کتا موردبررسی (فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتماعی) نشاان
داد که درمجماوع ساهم توجاه باه ایاا مؤبفاه کمتار از یاک درصاد از کا محتاوی
موردبررسی در کتا های درسی فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتماعی پایاه اول تاا
ششم بوده است ( 0/63درصد) .مقایسه میزان توجه در بخشهای سهگانه متا ،تصاویر
و تکلی نیز نشان داد که در بخش تصویری بایش از دو بخاش دیگار باه مؤبفاه کاار
مشترک توجه شده است ( 1/3درصد).
جدول شماره  :9توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در مقایسه با کل محتوی
کتابهای درسي به تفکیک بخش کتاب و بخش موردبررسي
نام كتاب
فارسی

علوم تجربی

مطالعات
اجتماعی

جمع

بخش موردبررسی

متن

تصویر

تكليف

جمع كل

فراوانی ک دوره ابتدایی
فراوانی مؤبفه کار مشترک
درصد از ک محتوی
فراوانی ک دوره ابتدایی
فراوانی مؤبفه کار مشترک
درصد از ک محتوی
فراوانی ک دوره ابتدایی
فراوانی مؤبفه کار مشترک
درصد از ک محتوی
فراوانی ک دوره ابتدایی
فراوانی مؤبفه کار مشترک
درصد از ک محتوی

2465
7
0/28
2092
9
0/43
1297
7
0/53
5854
23
0/39

557
8
1/4
1095
13
1/18
669
11
1/6
2321
32
1/3

1046
2
0/19
926
4
0/43
662
8
1/2
2634
14
0/53

4068
17
0/41
4113
26
0/63
2628
26
0/98
10809
69
0/63
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نمودار ( )2میزان توجه به مؤبفه کار مشترک در محتوی ساه کتاا فارسای ،علاوم
تجربی و مطابعات اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کرده است .هماانطور کاه در نماودار
نیز نشان داده شده است 24 ،درصد از فراوانیهاای مشاهدهشاده ایاا متغیار در کتاا
فارسی بوده و  76درصد باقیمانده نیاز باهطور مسااوی در دو کتاا علاوم تجربای و
مطابعات اجتماعی گنجانده شده است (هریک  38درصد).

نمودار شماره  :2مقایسه میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در سه کتاب فارسي ،علوم تجربي و
مطالعات اجتماعي پایه اول تا ششم

نتيجهگيری

دوره ابتدایی اوبیا مرحله آموزش رسمی به شمار میآید و شااکلهی اصالی شخصایت
کودک در ایا دوران مهم قوام مییابد؛ بذا باید در کلیه دروس مقطع ابتدایی در تادویا
محتوا و شیوه آموزش نهایت دقت و توجه را به کار گرفات .ایاا امار آماوزش مفهاوم
مشارکت و کار مشترک را نیز شام میشود .پژوهش حاضر نیز با ایا هدف به بررسای
کتا های دوره ابتدایی پرداخته است .نتای تحلی محتوا نشان داد که درمجماوع ساهم
توجه به دو مقوبه مشارکت و کار مشترک کمتر از یک درصد از ک محتوای کتا هاای
درسی فارسی ،علوم تجربی و مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششم بوده که بسایار کام و
ناچیز به نظر میرسد و بزوم بازنگری در ایا زمیناه احسااس میگاردد .مقایساه میازان
توجه در بخشهای سهگانه متا ،تصویر و تکلی نیز نشان داد که در بخاش تصاویری
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بیش از دو بخش دیگر به ایا دو مؤبفه توجه شاده اسات کاه باا توجاه باه اثرگاذاری
تصاویر در انتقال پیام ،از نقاط قوت کتا های موردبررسی است.
همننیا نتای نشان دهنده سهم بیشتر کتا مطابعات اجتماعی در خصوص توجه باه
مقوبه مشارکت است .برنامه درسی مطابعات اجتماعی با توجّه به رویکرد کلی برنامه درسی
ملّی سعی میکند زمینههای تربیت فردی و اجتمااعی کودکاان و نوجواناان را فاراهم آورد.
ازایاروی ،هدف غایی مطابعات اجتماعی تربیت افرادی مسئول ،آگاه و توانمند در زنادگی
فردی و اجتماعی ،پای ند به اخالق و قوانیا اسات .مطابعاات اجتمااعی یاک حاوزه مهام
یادگیری است که از انسان و تعام او با محیطهای گوناگون در زمانهای مختلا (حاال،
گذشته و آینده) و جن ههای گوناگون ایا تعام (سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای،
محیطی و…) بحث میکند و توجه به همکاری بهعنوان یک م نا در جامعه زیرمجموعاهای
از سرفص های موردتوجه در کتا مطابعات اجتماعی است .اجتماعی کردن و مشاارکت
صحیح ،همواره یکی از اهداف عابی نظام تعلیم و تربیت به شامار میآیاد ،زیارا رشاد و
اعتالی اجتماعی در سایه اجتماعی شدن به دست میآیاد و موجاب ساازگاری و ایجااد
ارت اط سابم و صحیح ،یادگیری هنجارهاای جامعاه در کودکاان و نوجواناان باا اطرافیاان
میشود؛ و از ایا رهگذر آنان خواهند توانست تواناییهای بابقوه خود را شکوفا کنند.
برنامهریزی اوبیه ،هدفگذاری صحیح و تالش مساتمر بارای آماوزش و تقویات آن
ضروری است .ایا امر بهخصوص در دوره ابتدایی اهمیت دارد ،زیارا ایاا دوره یکای از
حساستریا مقاطع زندگی هر انسانی است و شاابوده شخصایت ،رفتارهاا و عادتهاای
اساسی یادگیری انسانها ،بر چگونگی تربیتی است که در ایا دوره انجام میپذیرد و آننه
بعدها به دست میآید ،بر ایا بنیان قارار خواهاد گرفات؛ اماا هماانطور کاه گفتاه شاد
متأسفانه به مؤبفهی مشارکت در کتا های دوره ابتدایی ،جهت تروی ایا مؤبفه توجاه
شایستهای نشده است .نتای ایا پژوهش با نتاای پاژوهشهاای دیگار نظیار پاژوهش
حاجی صادقی ( )1394همسو است .همانند پژوهش حاضر نتای وی نیز نشاان داد کاه
مؤبفههای آموزش فرهنگی ازجمله مشارکت در عم مورد غفلت واقعشدهاند؛ بناابرایا
پیشنهاد میشود که برنامهریزان درسی در بخش متون درسی بیشتر باه مؤبفاه مشاارکت
اشاره کنند و نمونههای موفق مشارکت را در متون درسی بگنجانناد .از ق یا مشاارکت
چند نفار یاا شارکت در سااخت پروژههاای اقتصاادی و عمرانای و شارکت ماردم در
راهپیماییها که از ایا نمونه بسیارند.
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در بخش تصاویر نیز میتوان با قرار دادن تصااویری کاه دربرگیرناده ایاا موضاوع
هستند باعث تهیی دانشآموزان شد (بهطور نمونه مشارکت مردم در طرحهاای ملای و
کشوری مانند انتخابات) .بخش تکابی نیز نقش بسزایی در تشویق دانشآموزان نسا ت
به مؤبفه مشارکت دارد که باید بیشازپیش موردتوجاه قارار گیارد .ازجملاه میتاوان از
دانشآموزان خواست تا با مشارکت یکدیگر تکابی خواستهشده را انجام دهند.
در متون درسی میتوان با اشاره به موضوعات یا وقاایع و رویادادهایی کاه باا کاار
مشترک به نتیجه مطلوبی دست یافتند ایا مؤبفه کلیدی را مدنظر قرارداد ،بهعنوان نمونه
میتوان کار مشترک در یک صنعت مث نفت یا انرژی هستهای و همننیا کار مشاترک
در یک گروه دانشآموزی جهت ح مسائ را مدنظر قرار داد .در بخاش تصااویر نیاز
میتوان از تصاویری استفاده نماود کاه موجاب تقویات روحیاه کاار مشاترک در بایا
دانشآموزان گردد .برای نمونه میتوان به کاار مشاترک تعادادی کاارگر سااختمانی یاا
تعدادی دانشآموز اشاره کرد که در ایا زمینه نیاز تصااویر زیاادی میتاوان یافات کاه
گویای حس کار مشترک باشند .تکابی نیز بهنوبه خود نقش پررنگی در ابقاای مفهاوم
کار مشترک به مخاط یا خود یعنای دانشآماوزان دارناد ،بناابرایا بایاد در تکاابی و
تمریاهای دادهشده در متون درسی به ایا مؤبفه توجاه ویاژهای شاود .باهطور مثاال از
دانشآموزان خواسته شود که تمریا یا فعابیت را بهطور مشترک انجام دهند.
همننیا نیاز است که معلمان با بهرهگیری از روشهای فعال تدریس و فعابیتهاای
گروهی سعی نمایند سطح مهارتهای اجتماعی ازجمله مشارکت و کاار مشاترک را در
بیا دانشآموزان ارتقا دهند.
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