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چکیده
یکی از روشهای پیشبرد توسعه شهری ،مشارکت در امور شهری است و آمووزش مشوارکت بوه کودکوان در راسوتای
تاثیرگذاری درست در پیشبرد برنامههای توسعة شهری امری بسیار حیاتی میباشد .هدف اصلی این مقاله شناسایی زمینوه
هایی از مشارکت است که کودکان در آن آمادهتر میباشند تا مورد استفاده برنامهریزان شهری قرار گیرد .اهمیوت موضوو
تا اندازهای است که در صورت عدم آموزش صحیح مشارکت به کودکان نمیتوانیم در آینده انتظار مشارکت صحیح ایون
قشر را در امور توسعة شهری داشته باشیم .بدین منظور برای تحلیل قابلیت مشارکت کودکان ،از تحلیول محتووای کتو
درسی دوره دوم ابتدایی به عنوان مهمترین مرحلة آموزش عمومی در سطح کشور ،اسوتفاده شود .مؤلفوههوای مشوارکت
کودکان در این پژوهش شامل شناخت شهر ،آموزش حقوق شهروندی و آموزش نحوه مشارکت و ارتباط با دیگران موی
باشند .روششناسی مورد استفاده به صورت تحلیل محتوای کمی و به کمو

روش ویلیوام روموی انجوام گرفتوه اسوت.

واحدهای تحلیل نیز فحوای متن درس ،سوالات و تصاویر میباشد .جامعة آماری شامل سه جلد کتاب مطالعات اجتماعی
در پایه چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی سال تحصیلی  19-19است .یافتههای مقاله بیانگر آن است که به مولفههای مشارکت
در پایههای مختلف دوره دوم ابتدایی به ی
به ی

میزان پرداخته نشده است و ضری درگیری در ارتباط با واحودهای تحلیول

میزان نیست .در مجمو از میان موضوعات موثر در مشارکت ،به شناخت شهر بیشتر از سایر موضوعات پرداختوه

شده است .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشترین قابلیت کودکان در مشارکت مشورتی است ،گرچوه ایون
مشارکت پایین ترین درجه مشارکت است.
کلید واژهها :برنامهریزی شهری ،تحلیل محتوا ،کت درسی ،کودکان ،مشارکت.

DOI: 10.22067/gusd.v7i1.85911
مقالۀ پژوهشی

شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامهریزی شهری از طریق تحلیل محتوای کتابهای درسی دورۀ
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یکی از مهمترین موانوع بور سور راه حضوور موردم در

 .6مقدمه
 .6 .6طرح مسئله

فرایند تهیه و اجرای طرحهوای توسوعه شوهری عودم

کودکووان و نوجوانووان دری عمیقووی از فضوواهای

آگاهی نسبت به مسایل شهری است .از این رو تحقوق

شهری ،ساختمانها و محلوههوای شوهر خوود دارنود.

مشارکت مردمی نیازمند اجرای برنامههوایی اسوت کوه

بووده

بتواند فرایند آموزش و جامعهپذیری شوهروندان را بوا

و در واقع طراحان و تصمیمگیرندگان شهرها در آینده

موفقیت انجام دهد .امروزه تربیوت شوهروند خووب و

هستند .از این رو مشوارکت کودکوان در رونود برناموه

فعوال یکوی از مهمتورین وفووایف نظوامهوای رسوومی

ریزی شهری ،توجه بیشتر برناموهریوزان را طلو موی

آموزش و پرورش کشورها است تا بدین ترتی نسول

کنوود .امووروزه برنامووهریووزی شووهرها بوورای کودکووان و

شوهروند

آنها نسبت به نیازهای خود در شهر متخصو

جدید خود را برای زندگی بوه عنووان یو

بخوش

مفیوود آموواده کننوود و روشهووای مشووارکت فعووال در

عمدتاً کماهمیت جامعه است .اموا تمایول روزافزونوی

زندگی اجتماعی را به آنان بیاموزنود (تاجیو ،1919 ،

وجود دارد مبنی بر این کوه کودکوان در برناموهریوزی

ص .)111.اما متاسفانه وضعیت آموزش مسوایل شوهر

شهرها و محلههای خوود بوا بزرگسوالان مشوارکت و

و شووهروندی در ایووران مناس و نیسووت .بووراسوواس

همکاری داشته باشند .مشارکت کودکان عبارت اسوت

مطالعات انجام شده فقط  99درصود از دانوشآمووزان

از ایجاد فرصت ابراز نظور کودکوان آنچنانکوه تصومیم

ایران بوه مرحلوة پیشورفت و دسوتیوابی بوه هویوت

گیریها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را تغییور دهنود.

اجتماعی و مدنی رسیدهاند و بقیه در اغتشاش هویوت

مشارکت کودکان مشارکتی آگاهانه و دلسووزانه اسوت

گرفتار هستند .علیرغم این که انتظار داریم رفتارهوای

که برای همه کودکان در سنین و تواناییهای مختلوف

اجتماعی و شهروندی در دورۀ دبستان شکل اساسی و

قابل انجام باشد (اکان ،1119 ،1ص .)11.بر این اسواس

جامعه پسند خود را پیدا کنود ،ایون یافتوههوا نشوان از

همه کودکان حق حضور در فراینود توسوعه را کسو

وجود مشکل در هویت اجتماعی و شهروندی در میان

مینمایند.در شرایط ایران مشارکت مردمی بورای تموام

 99درصد از نوجوانان دانشآمووز دارد (لطوفآبوادی،

سوونین و اقشووار در فراینوود برنامووهریووزی و اجوورای

 ،1931ص . )11.از این رو نمیتوان انتظوار مشوارکت

طرحهای توسعه شهری بوه گونوهای مطلووب وجوود

فعالانه را از قشر کوودی اموروز و بزرگسوال فوردا در

ندارد .اگرچه در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه مشوارکت

فرایند برنامه ریزی شهری داشت؛ هور چنود کوه ایون

شهروندان در مسائل و برناموههوای شوهری از جملوه

اشتیاق در برنامهریزان و مسئولان شهری وجود داشوته

مشارکت در بافتهای فرسوده انجام شده (پوراحمود،

باشد .در نظام آموزشی ایران دروسی کوه مسوتقیماً بوه

خادمی و ضرغام فورد ،1911 ،ص )111.اموا همچنوان

آموووزش موضوووعات شووهروندی و مشووارکت افووراد

نوجوانان هنوز به معنی برنامهریزی بورای یو

جامعه در امور شهری بپردازد؛ وجود نودارد .لوذا تنهوا
1. O .’Kane
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راه آموزش مشارکت به دانشآموزان بیان موضووعات

لزوم برنامهریزی مشارکتی مبتنی بر نیاز و قابل قبوول از

موورتبط بووا آن در قالوو دروس فعلووی موویباشوود.

نظر اجتماعی بجای رویکرد از بالا به پایین و تخص

پژوهشهای پیشین تنهوا بوه ضورورتهوای آمووزش

محور تأکید کردهانود (دانشوپور ،بهزادفور ،بوریپوور و

حقوق شهروندی در نظام آموزشی پرداختهاند و هوی

شوورفی ،1911 ،ص )91.و در اداموووه برناموووهریوووزی

ی

از آنان مولفهها ،موضوعات و مصادیق مورتبط بوا

مشارکتی در دهة 11و سوالهوای پایوانی آن در قالو

آموزش مشارکت بوه کودکوان را موورد بررسوی قورار

برنامهریزی ارتباطی که نوعی برنامهریوزی تعواملی بوا

ندادهاند .خلاء تحقیقواتی ،میوزان آموادگی و توانمنودی

رویکردی از پایین به بالا اسوت در نظوام برناموهریوزی

لازم کودکان برای مشارکتی مطلوب در توسعة شوهری

شووهری مطوورح شوود (رفیعیووان و معروفووی،1911 ،

سووال اصولی ایون پوژوهش ایون

ص .)119.بوور همووین اسوواس تحقیقووات زیووادی در

اسووت کووه میووزان اثرگووذاری محتوووای دروس نظووام

خصووص روشهوای مشووارکت کودکوان در شووهر و

آموزشی بر فهم مسایل شهری و مفاهیم برناموهریوزی

برنامهریزی شهری صورت گرفت .آغاز پژوهشها در

از سوی دانشآموزان چه مقدار است؟ برای پاسو بوه

مورد مشارکت کودکان در دهه  91با تحقیقوات وارد

3

این سوال با روش تحلیل محتوا کتابهوای تعلیموات

( 1199و  )1111و مور 1193( 1و  )1139بوود کوه در

اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی موورد

آنهووا شووهرها بووه عنوووان محوویطهووایی صوورفاً بوورای

بررسی قرار گرفتند.

بزرگسووالان و بوودون کووارکرد مناسو بوورای کودکووان

است .بدین ترتی

 .1 .6پیشینه نظری و مبانی نظری پژوهش

معرفووی شوودند .از سووال  1111و بعوود از تصوووی

نظریههای متعددی در زمینة برنامهریزی مشوارکتی

کنوانسیون حقووق کودکوان در سوازمان ملول متحود،

و شهرسازی مشارکتی از نیمة دوم دهوه  1191بوه ایون

تحقیقات بیشتری در مورد نقوش کودکوان در شوهر و

سو مطرح گردیده اسوت .در ایون میوان مویتووان بوه

مشارکت آنها در برنامهریزی شهری انجام شود کوه از

نظریوههوای میجلوی ، )1139( 1آرنشوتاین، )1119( 1

آن جمله میتوان به هارت ( ، )1119هورلی1119( 11

دیویدسوون ، )1113( 9دریسوکل )1111( 4و نظریوة

و  ، )1113متیووووز ( 1111و  ، )1119آلپوووارونو 11و

میانجیگری ( )1114به عنوان تاثیرگذارترین نظریوههوا

ریسوووتو ، )1111( 11چاولووا ( )1111و برگلونوود 19و

اشوواره داشووت (حبیبووی و سووعیدی رضوووانی،1934 ،

نوردین )1119( 14و اسمیت ( )1111اشواره نموود .در

1

هزاره جدید موضو مشوارکت کودکوان بوه سیاسوت

ص .)11-19.همچنووین محققووانی نظیوور فورسووتر
( ، )1131هیلوی ، )1111( 9سوندرکای )1113( 9بور

1. Midgley
2. Arnstein
3. Dividson
4. Driskel
5. Forester
6. Healey
7. Sandercock

8. Vard
9. Moore
10. Horelli
11. Alparone
12. Rissotto
13. Berglund
14. Nordin
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و اجرایی در برنامهریزی تبدیل شده (هینتوون،1

انجام شده نشان میدهند که افوزایش سوطح آمووزش،

تیووزدل ،1گووالیگر 9و الزلووی ،1113 ،4ص )131.و در

مشارکت در سازمانهای شهری را افوزایش مویدهود.

ارتباط با فرایندهای برنامهریزی کالبدی در بسویاری از

هافنگر )1111( 11و میلیوون )1114( 19معتقود هسوتند

محافل بین المللی از جملوه مباحوم مورتبط بوا شوهر

فعالیتهای نظام آموزشی در ایون خصووص تواکنون

دوستدار کودی مطورح مویباشود (کورسوی،1111 ،1

بیشتر با تاکید بر مشوارکت بوه عنووان یو

تجربوه و

ص .)191.تحقیقات انجوام شوده تاییود کوردهانود کوه

آموزش برای ارتقاء مردم سالاری و آگواهی از حقووق

کودکووان دارای صوولاحیت کووافی بوورای برنامووهریووزی

مدنی و شهروندی بوده است.

غال

هستند و مشارکت کودکان در تسریع تبودیل آنهوا بوه
شووهروندان فعووال ،اشوواعة مووردم سووالاری و تقویووت

 .6. 1. 6مشااارکت کودکااان در برنامااهریاازی
شهری

موقعیت کودکوان در جامعوه بزرگسوالان بسویار مووثر

مشارکت کودکان را میتووان فرصوتی بورای ابوراز

اسووت .لووذا آموووزش کودکووان و دانووشآموووزان بوورای

نظر موثر کودکان در تصمیمگیوریهوا دانسوت (اکوان،

مشووارکت ضووروری و ارزشوومند موویباشوود (کلووه 9و

 ،1119ص .)11.بر اسواس تعریوف فووق ،در ارتبواط

ونوودربور  ،1119 ،9ص .)11.در مطالعووات انجووام

کودکان بوا برناموهریوزی شوهری دو دیودگاه متفواوت

3

طورف کودکوان بوه عنووان گوروه

شده ،صاحبنظرانی از جمله آدامز ( )1119و برتلزموان

وجود دارد .از ی

( )1111و نوواور 1و اسووتروزنکر )1111( 11آموووزش و

مستقل و خودمختار در نظر گرفته شوند که میتواننود

پوورورش را بووه عنوووان یکووی از اجووزای ضووروری در

بدون مداخله بزرگسالان تصمیم بگیرند .بر این اسواس

توافوق

کودکان آنقدر توانمنود هسوتند کوه بتواننود مسوتقلاً در

کلی در تحقیقات افرادی نظیور وینکلهووفر،)1111( 11

طراحی فضایشهری و اسوتفاده از آن مشوارکت کننود

داکووو  11و سووواس )1113( 19و زینسووور)1113( 14

(سیمپسووون ،1119 ،19ص . )113.ایوون دیوودگاه بووه

وجود دارد که مشارکت به طوور خودکوار فراینودهای

مشارکت فعال آنها در اموور شوهری اعتقواد دارد و بور

آموزشی را شامل میشود .بوه ایون ترتیو  ،مطالعوات

این باور است که کودکان تصوورات جوالبی از دنیوایی

فرایندهای مشارکت در نظر گرفتهاند .البته یو

کووه در آن زنوودگی موویکننوود دارنوود و موویتواننوود در
1. Hinton
2. Tisdall
3. Gallagher
4. Elsley
5. Corsi
6. Cele
7. Van der Burgt
8. Bertelsmann
9. Knauer
10. Sturzenhecker
11. Winklhofer
12. Düx
13. Sass
14. Zinser

فرایندهای توسعه شهری همکاری کنند (کانینگهوام،13
جوووونز 11ودیلوووون ،1119 ،11ص . )119.از طریوووق
تجربهآموزی در فرایندهای مشارکت ،کودکوان اعتمواد
15. Hafeneger
16. Million
17. Simpson
18. Cunningham
19. Jones
20. Dillon
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خود را پیدا کرده ،بوا دیگوران ارتبواط برقورار

همزمووان بووا گسووترش مشووارکت کودکووان در برنامووه

میکنند و با منابع درونی و خلاقانه خود آشنا میشووند

ریزیها ،محققان دریافتند که کودکان دری محودودی

(مولواهی ،1ساسووکایند 1و چکووواوی ،1111 ،9ص. )1.

از زمینه سیاسی اجتماعی دارند و نمیدانند که چگونوه

نیازمنود تغییور دیودگاه

میتوانند نقشانگیزی کنند ،لذا تمایزی میوان کودکوان

نسبت به برنامهریزی در شهر اسوت (فورسوتر،1111 ،

و نوجوانووان و بزرگسووالان در مشووارکت وجووود دارد

روند پیچیده و دشووار

(فرانوو  ،1119 ،3ص .)999.در مشووارکت کودکووان،

مذاکره است تا الگوی تصمیمگیری گسترده و فراگیور

همکاری فعال با بزرگسوالان پویش شورط لوازم بورای

ایجاد شود که ذینفعان مختلف با زمینوههوا ،انگیوزههوا،

دستیابی به هرگونه مشارکت مووثر بوا کودکوان اسوت

نظرات و منابع مختلف بوا هوم درگیور شووند و البتوه

زیرا برنامههای محلی و شهری همیشه سیاسی بووده و

صوودای کودکووان نیووز شوونیده شووود (کریستینسوون 4و

با منافع تجاری گره خوردهانود .لوذا ،بعیود اسوت کوه

نظوران

بتوان پروژهای را در نظر گرفوت کوه بوا تضواد منوافع

دیگر مانند هورلی ( )1111و اسمیت ( )1119اسوتدلال

کودکان و بزرگسالان همراه نباشد .پ

همکاری میوان

میکنند که برخورد دیدگاههای کودکان بوا دیگوران در

کودکان و بزرگسالان ممکن است در برخی از سوطوح

جامعه ،فرصتهایی بورای یوادگیری اجتمواعی را کوه

تحت فشار قورار گیورد .ایون یو

مشوارکت نواموفق

بخش وی ضووروری از رونوود مشووارکتی اسووت ،ایجوواد

نیست و میتواند نشاندهنده یو

مشوارکت معنوادار

میکند .میزان نفوذ در تصمیمگیریها نیز ملوای عمول

باشد .در واقع آنها در حال مذاکره بورای برناموهریوزی

فعالیوت مشوارکتی

مکووان بوورای خودشووان هسووتند (بلانچووت چووون 1و

سطح بالایی از تعامل بین کودکوان و بزرگسوالان را بوه

رینبوواو ،1119 ،11ص .)119.خصوصوویت مشووارکت

دست آورد ،اموا از لحواا اثرگوذاری بور کسوانی کوه

کودکان این است که آنها به عنوان ذینفعوان در عرصوه

قدرت تصمیمگیری را دارند ،ناموفق باشود (چاولوا 9و

اجرایی عمل کنند و نه در ی

محیط آموزشوی (نواور

هفت ،1111 ،9ص .)111.اموا نگواه دیگور بوه کوودی،

و استروزنکر ،1111 ،ص .)11.در چنوین مشوارکتی از

میگوید که کودی آسی پذیر بوده و نیاز بوه مراقبوت

ابتوودای مراحوول برنامووهریووزی ،جایگوواه کووودی در

دارد .از این رو این شناخت از کوودی باعوم تودوین

برنامهریزی راهبردی ،برنامهریوزی سوالیانه و طراحوی

قوانین حمایتی شده و تعهداتی برای بزرگسالان ایجواد

برنامهها درنظر گرفتوه مویشوود .ایون مراحول شوامل

کوورده اسووت (سیمپسووون ،1119 ،ص .)113.در واقووع

شناسایی مشکلات ،تجزیه و تحلیل علول مشوکلات و

این تاثیرگوذاری بودون شو
ص .)11.تغییری که شامل ی

اوبرین ،1119 ،1ص .)1.در ایون بوین صواح

است .برای مثال ،ممکن است ی

1. Mullahe
2. Susskind
3. Checkoway
4. Christensen
5. O’Brien
6. Chawla
7. Heft

منابع رفوع آنهوا ،بسویج ذینفعوان ،تودوین اهوداف و
برنامههای عملیاتی و در نهایت ارزیابی نتایج است کوه
8. Frank
9. Blanchet-Cohen
10. Rainbow
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موویتوانوود توسووط کودکووان انجووام شووود (مولوواهی و

تصمیمگیوریهوای مربووط بوه خودشوان در خانوه و

ساسوووکایند و چکوووواوی ،1111 ،ص .)1.همچنوووین

مدرسه و جامعه مشارکت کنند .در نتیجوه آشونایی بوا

های اجتمواعی بوه

شهر و شهروندی نیز از جمله مهارتهایی اسوت کوه

کرده و منجور بوه بهبوود

در مدرسه باید آمووزش داده شوود .توا از ایون طریوق

تصمیمگیری و کارایی برناموهریوزی مویشوود (اکوان،

بتوان افوراد متعهود و مسوئول و آگواه را پورورش داد

 ،1119ص.)9-9.

(رومیانی ،ولوی و نصاری .)1911 ،از ایون رو تربیوت

آشنایی کودکان با اهداف و شاخ
پیشرفت اجتماعی آنان کم

 .1 .1 .6رویکردهای مشارکت با کودکان

شهروندان خوب از طریق روشهای مشوارکت فعوال

در هر برنامه مشارکتی ،روشهای متفواوتی بورای

یکی از مهومتورین وفوایف نظوام رسومی آمووزش و

تعامل با کودکان و نوجوانان وجود دارد که میزان تأثیر

پورورش کشوورها اسوت (غیاثونود ،1914 ،ص.)111.

کودکان در انجام فعالیوت مشوارکتی ،ماهیوت اقودام و

همچنوین بسوویاری از صواح نظووران نظیور ادبووون 1و

مراحوول برنامووه را تحووت توواثیر قوورار موویدهوود .همووه

فرانکلین ، )1119( 9برونیل و پارکر ، )1111( 4یانو

1

روشهای مشارکت کودکان معتبر هسوتند و بسوته بوه

و پاندی ، )1111( 9بییورل ، )1111( 9آبلسوونا)1119( 3

اهداف برنامه یا نحوه اقدام ،میزان اسوتفاده از آنهوا در

و کونارد )1111( 1در تحلیل عوامل موثر بر مشوارکت

زمانهای مختلف ،کم یوا زیواد اسوت .بودین ترتیو

شهروندان در برنامهریزی شهری ی

رویکردهای مختلفی در مشارکت بوا کودکوان مطورح

را به موضو مهارت ،دانوش و تجربوة شوهروندان کوه

شده است (جدول . )1

دربرگیرندۀ آموزش رسمی از طریق مدارس و آمووزش

عرصوة تحلیلوی

 .9 .1 .6درجات مشارکت کودکان

غیررسمی از طریق اجتموا و خوانواده اسوت؛ را بیوان

بر اساس روشهای مختلف مشوارکت ،مویتووان

میکنند (دانشپور ،بهزادفر ،بریپوور و شورفی،1911 ،

مشارکت را بر اساس میزان مسئولیتی کوه بوه کودکوان

ص .)94.با گسترش مفهوم مشوارکت ،ایون امیودواری

داده مویشووود؛ درجووه بنوودی کوورد .درجووة مسووئولیت

وجود دارد که برنامهریزی شوهری دیگور در محودودۀ

کودکان در مشارکت معمولاً بوه انگیوزه بزرگسوالان در

انحصواری افوراد متخصو

و مسوئولان نباشود بلکووه

برنامهریزی بستگی دارد (اسوکوردر ،1111 ،1ص)13.

جایی برای همه حتی اقشار جووان جامعوه باشود .اموا

 .برخووی از اصوولیتوورین مطالعووات بووه انجووام رسوویده

پیش از هر عامل دیگری فقدان آموزش ممکون اسوت

پیرامون درجات مشارکت به شرح جدول 1میباشد.

علت مهمی برای عدم مشارکت اقشار مختلوف موردم

 .0 .1 .6مشارکت کودکان و رویکردهای نظاام
آموزشی

همه افراد از جملوه دانوشآمووزان نیوز نیازمنود آن
هسووتند کووه در زمینووههووای رشوود اجتموواعی در تمووام
1. Schröder

2. Ebdon
3. Franklin
4. Brownill & Parker
5. Yang
6. Pandey
7. Beierle
8. Abelsona
9. Conrad

سال هفتم
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شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامه ریزی ...

به ویژه کودکان باشود .ایون تغییورات چوالشهوایی را

موضو درسها را با مکوانهوایی کوه دانوش آمووزان

برای قشر کودی و نوجوان برای آموختن در مودارس

زندگی میکنند و موضووعاتی کوه بور هموه موا تواثیر

مهارتهای جدید ،ایجاد میکنود (هوورلی،

میگذارد ،مرتبط کنود .یوادگیری مبتنوی بور محلوه در

در بسوویاری از برنامووههووای

میکند تا دانشآموزان مهارتهوا و

و تدری

 ،1119ص .)119.نقوو

برنامه درسی کم

آموزش وی اسووت کووه نموویگووذارد کودکووان در نقووش

ویژگیهای شهروندی موثر را با شناسایی و اقودام بور

برنامهریزان آینده قورار گیرنود ،زیورا ایون برناموههوای

روی مسائل و نگرانیهایی که محلوات آنهوا را تحوت

آموزشووی شووبیه سووازی ضووعیف از شوورایط واقعووی

تاثیر قرار میدهنود ،توسوعه بدهنود (ملاویلول،1113 ،1

برنامهریوزی شوهری بورای کودکوان فوراهم مویکننود

ص .)11-1.در انگلستان آمووزش حقووق شوهروندی

(برگلاند ،1113 ،1ص .)119.فرایند آموزش بوه عنووان

به طور غیررسمی در خانه یا محل کار یوا کارگاههوای

گام اول برای تدوین راهبردهای توسعه شوناخته شوده

آموزشووی و یووا بووه طووور رسوومی در دروس موودارس

و در ایجاد پایهای برای فهم مشارکت در هر توسوعه و

ابتدایی به شهروندان آموختوه میشوود از سوال 1111

اقدام معنواداری نقوش دارد (اسوتری  ،1113 ،ص.)11.

میلادی ،آموزش شهروندی و آشونایی بوا آن بوه طوور

همانطور که در رویکردهای مشوارکت کودکوان بیوان

رسمی در برنامه درسوی مودارس از سونین  11توا 19

شد یکی از رویکردهای مهم ،رویکرد آموزشی اسوت

سالگی قرار گرفوت .مشوارکت فعوال در یو

برناموة

که به بررسی شیوهها و سیستمهای آمووزش کودکوان

اجتماعی یا گروهی ،از اهوداف ایون برناموههوا اسوت

اشاره دارد .ایون رویکورد شوامل شویوههوای آمووزش

(سوواعی .)1911 ،در کشووور آمریکووا در دوره دبسووتان

برنامهریزی به کودکوان اسوت .رویکورد آموزشوی بوه

آموزش حقووق شوهروندی وحقووق بشور از طریوق

کودکووان اجووازه موویدهوود آزادانووه و بوودون توورس از

قصه ،حکایوت ،نمایشونامه و بوازی انجوام مویگیورد.

خطرات واقعی ،رویا پردازی کنند .در ایون رویکردهوا

همچنین در دورۀ دبستان بوه منظوور آمووزش حقووق

کودکان میآموزند که در فرایند برنامهریزی برای شوهر

شهروندی ،به کار بردن روشهای مبتنی بور مشوارکت

و محله چه محدودیتها و امکانواتی وجوود دارد .در

فعالانة دانش آموزان توصیه شده است؛ به عنوان مثوال

رویکرد آموزشی هموراه کوردن کودکوان بوا توسوعه و

به منظور آشنایی شاگردان سالهوای آخور دبسوتان بوا

آموزش کودکوان ماننود آمووزش موضووعات محویط

حقوق شوهروندی غالبواً مسوئولیتهوایی مثول آمواده

مصنو در برنامه درسوی مودارس اسوت .شویوههوای

ساختن تابلو اعلانات و نمایشگاهها ،اسوتقبال کوردن از

خلاقانه مانند نقش بازی کوردن ،بوازی در نقوش یو

بازدیدکنندگان و کارکردن در دفاتر و کتابخانه مدرسوه

سازنده ساختمان یا بیان نظرات بوه شوهرداری و غیوره

و همچنووین بازدیوود از ادارات محلووی ،بنگوواههووای

از جمله موضوعات آموزشی هستند (کیمبرلوی،1111 ،

تجاری-صنعتی و اماکن فرهنگوی-تواریخی بوه آنهوا

ص .)11.به هموین منظوور آمووزش و پورورش بایود

محول مویگوردد (لویسوی ،1931 ،ص .)41.در ایوران

1. Berglund

2. Melaville
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یکی از روشها ،طرح شوهردار مدرسوه اسوت .کوه در

شده موضوعات موثر در مشارکت که نیازمند آمووزش

قال آن آموزش شهروندی در مدارس راهنمایی شهر

هستند در سه حوزۀ شناخت شهر و بخشهای اصولی

تهران انجام میگیورد .در واقوع تعامول شوهرداری ،بوه

آن ،آموووزش حقوووق شووهروندی ،آموووزش نحوووۀ

عنووان سوازمان متوولی مودیریت شوهری و آمووزش

مشارکت و ارتباط با دیگران تقسویم بنودی مویشوود.

شهروندی ،با مدرسوه ،بوه عنووان نهواد رسومی نظوام

شکل ،1موضوعات فرعیتر مرتبط با هر یو

آمووزش و پوروش ،در قالو طورح شوهردار مدرسوه

سه بخش را نمایش میدهد

از ایون

میتواند بیانگر ارتباط بهتر مدرسوه بوا جامعوة شوهری
مودرن در پورورش و تربیوت دانوش آمووزان باشود
(غیاثوند ،1914 ،ص . )114.با توجوه بوه مطالو بیوان
جدول  .6رویکردهای مشارکت با کودکان
مشارکت کودکان بر اساس روشهای

مشارکت کودکان بر اساس

مردمسالاری در کشورهای مختلف

تجارب کشورهای مختلف

مشارکت کودکان بر اساس بررسی تجارب کشورهای اروپایی

دانشووگاهی :بووه منظووور ارتقوواء

آموزش مبنا :متمرکز بر کمو

شوویوههوواینماینوودگی؛ماننوود پارلمووان

دانووش و دری مسوواله ،بوودون

برنامهریزی و طراحی در دنیای واقعی که مسوئولان برناموهریوزی و

کودکان که قابل مقایسوه بوا مجلو

ارتبوواط یافتووههووا بووا عملیووات

ساکنان محله با آن درگیر هستند؛ است.

بزرگسالان است.

اجرایووی برنامووهریووزی ،انجووام

شهروند مبنا :از طریق اصول دموکراتی

مشووارکت در جلسووات بوواز؛ ماننوود

میشوند.

نمایندگان کودکان در دفاتر و شوراهای کودکان برای تصمیمگیوری

جلسات یا انجمنهای کودکان که به

اجرایی :نهادهوای عموومی یوا

در مورد مسائل مربوط به برنامهریزی است.

روی هوور کووودکی کووه دوسووت دارد

محلی ،مشارکت با کودکوان را

بر مبنای پژوهش :عمدتاً توسط گروههای تحقیقاتی انجام شده کوه

مشارکت کند ،باز هستند.

به منظور بهبود مشکلات محله

میخواهند چگونگی دری و ایودهپوردازی کودکوان از محویطهوای

مشارکت پوروژهای؛ محصوولگورا و

هوووا و شهرهایشوووان دنبوووال

خود را کشف کنند .یافتهها غالباً در مراکز دانشوگاهی کواربرد دارد

نتیجه محور هستند ،به نیواز کودکوان

میکنند.

تا در پروژه های عملی.

محووودود شوووده و در دوره زموووانی

آموزشووی :روشهووایی بوورای

بر مبنای حقوق کوودی :عمودتاً در کشوورهای در حوال توسوعه و

آمووووزش کودکوووان در موووورد

توسط نهادهای سازمان ملول ماننود یونسوکو و یونیسوف حمایوت

مشارکت دقیق؛ روشهای موذاکره و

برنامهریزی که شامل تمرینوات

میشود .تاکید بر تحقق تغییرات اساسی برای کودکانی است که در

مشورت را توضویح مویدهود ماننود

فرضووی بوورای افووزایشدانووش

محیطهای ضعیف زندگی میکنند.

سوواعتهووای مشوواوره کودکووان بووا

کودکان است.

توسعه محله :این پروژهها میتواند توسط دولت محلی یا نهادهوای

سیاستمداران.

حقوووقی:مهمتوورینآن مصوووبه

مشوووارکت روزموووره؛ در خوووانواده،

مجمووع عمووومی سووازمان ملوول

یا بازطراحی بافت های قدیمی در ی

موسسات آموزشییا در شهرداری در

متحد در مورد حقوق کودکوان

بر مبنای هنرهای محلی :کودکان و نوجوانان از طریق رویودادها بوا

گفتگوهووای روزانووه انجووام

است که بر حق کودکان بورای

هنرهای عمومی درگیور مویشووند و موی توانود شوامل همکواری

دخالت در تصمیمگیوریهوایی

برنامهریزان و معماران با کودکان و هنرمندان باشد.

کووه بوور زنوودگیآنهووا تووأثیر

همکاری درطراحی ساختمان ها :این نمونهها عمودتاً در انگلسوتان

مشخ

قالوو
میشود

 ،مدیریت و تمام میشوند.

بوه دانوشآمووزان در موورد مسوایل

تشویق میشود و انتخواب

محلهای و خود نوجوانان آغاز شود .مانند ی

پاری علموی جدیود

محله.

سال هفتم

شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامه ریزی ...

مشارکت کودکان بر اساس روشهای

مشارکت کودکان بر اساس

مردمسالاری در کشورهای مختلف

تجارب کشورهای مختلف

میگذارند؛ اشاره میکند
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مشارکت کودکان بر اساس بررسی تجارب کشورهای اروپایی

یافووت موویشووود و شووامل درگیوور شوودن نوجوانووان در طراحووی
ساختمانهایی از مقیاس کلان ملی تا مقیاس خرد محلی است

مأخذ( :استری  ،1119 ،1ص11.؛ کیمبرلی ،1111 ،1ص11.؛ دی ،1111 ،9ص)99-94.

جدول  .1درجات مشارکت با کودکان
چاولا ( :)1111بر

متیوز( :)1119بر-

لین( :)1119سه سطح از

اساس مشارکت در

پایه مشارکت

مشارکت را شناسایی

پروژههای توسعه

کودکان در

میکند.

شهری دهه 1111

بازسازیهای

است.

بریتانیا است.

ترزدر( :)1119شامل پنج

هارت( :)1113بر اساس نردبان

درجه مشارکت که هر

مشارکت شهروندان آرنستاین

درجه ،ی

فرم بالقوه

مشارکت را نشان میدهد.
اطلا رسانی و همکاری:

مشارکت مشورتی:
بزرگسالان به دنبال
دیدگاههای کودکان برای

پروژههاییکه توسط-
کودکان توسعه یافته
و اجرا شده است.

مشارکت مشورتی معمولاً
توسط بزرگسالان آغاز،
هدایت یا مدیریت میشود.

دادن به کودکان.

تصمیم گرفته و کودکان
داوطلبانه در ان همکاری
میکنند.

ایجاد دانش و دری زندگی
و تجربیات خود هستند.

گفتگو :گوش

بزرگسالان برای پروژه

مشارکت در
پروژههاییکه توسط

توسعه:

بزرگسالان مهیا شده

بزرگسالاناز

اما با همراهی کودکان

طرف کودکان در

انجام شده است.

جهت منافع آنها

مشارکت همکارانه-1 :
اقدام بوسیله بزرگسالان که
میتواند بوسیله کودکان نیز
انجام شود -1 ،شراکت با
کودکان -9توانمندسازی
کودکان برای تاثیرگذاری
هم بر فرایند و هم
خروجیها  -4اجازه به

کودکان درون
رویدادهای محلی که

محلات خود کار

بزرگسالان با

میکنند.

مشارکت کامل
کودکان انجام
میدهند.

کودکان برای اقدامات
مستقل در ی

دوره زمانی

مشارکت تحت هدایت

اقدام ازسوی کودکان :تصمیمات
با بزرگسالان به اشترای گذاشته
میشود .تمام ایدهها از سوی
کودکان است.

اقدامازسوی بزرگسالان-:

جهت داده شده :ایده و نحوۀ

اشترایگذاری تصمیمات

اجرا از سوی کودکان مطرح شده

با کودکان.

و بزرگسالان با ارائة اطلاعات-
آنهارا حمایت میکنند.

اقدام و مدیریت بوسیله
کودکان :کودکان ایده
اجرایی را داده و میگویند
که پروژه چگونه انجام
شود.
اقدام از سوی کودکان با-

ادغام :جوانان با

اشترایگذاری تصمیمات:

محلات خود کار

کودکان ایدهها را برای

می کنند.

مشورت به بزرگسالان
میدهند.

پروژه توسط

کودکان ارائه داده است.

اقدام از سوی کودکان ولی

کار میکنند.
مشارکت واقعی:

( ،)1191این مدل برای مشارکت

مشورت دهی و اطلا

اقدام از سوی بزرگسالان :اقدام
اجرایی از سوی بزرگسالان است
اما کودکان در فرایند برنامهریزی
و اجرا درگیر هستند.
مشورت و اطلا رسانی :پروژه
بوسیله بزرگسالان طراحی و
انجام شده و نظرات کودکان
اعمال میشود.
واگذاری و اطلا رسانی :پروژه

1. Oestreich
2. Kimberley
3. Day
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کودی-1 :کودکان خود

بزرگسالان

رسانی :پروژه توسط

بوسیله بزرگسالان آماده شده و

مسائل مهم را شناسایی

سازماندهی شده و

بزرگسالان طراحی و اجرا

کودکان میدانند که چه نقشی

میکنند-1 .بزرگسالان

فعالیت کودکان در آن

می شود و دیدگاه های

دارند.

همچونتسهیلگران،

به طور مستقل است

کودکان اعمال میشود.

اقداماتنمونه کاری :همکاری با

خدمت میکنند-9 .کودکان

کودکان در حالیکه آنها حق رای

این فرایند را کنترل میکنند

ندارند مانند پارلمان کوکان.
اقداماتفاهری:استفاده نمایشی
از کودکان.
عوام فریبی-دستکاری :کودکان
همان کاری را انجام میدهند که
بزرگسالان میگویند

مأخذ( :اکان،1119،ص11-11.؛ هارت،1113،1ص19.؛ دی،1111،ص)91-19.

.

شکل  .6موضوعات موثر در مشارکت مآخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

1. Hart

سال هفتم
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کتابهای درسی از روش ویلیام روموی( 1فریبورزی و

 .1روش شناسی پژوهش

ناصری )1911 ،استفاده شده است .بوا اسوتفاده از ایون

 .6 .1روش پژوهش

از دیدگاه روانشناسی رشد ،مرحلة دوران کوودکی

روش تلاش شد تا میزان کارایی مطال

و بیوان عمیوق

متوسووط 11تووا  11سووال اسووت .در ایوون دوره کودکووان

مفاهیم مرتبط با مشارکت بررسوی گوردد .در اداموه بوا

مستقل از بزرگسالان شرو به کشف محیط مویکننود

اسووتفاده از موضوووعات موووثر در مشووارکت شووامل

(دیوواری  ،1بواکر ،1ون میچلوین 9و هووپمن-رای،4

شناخت شهر و بخشهای اصلی آن ،آمووزش حقووق

 ،1111ص .)911.بچهها در ایون سون توانوایی تصوور

شووهروندی ،آموووزش نحوووه مشووارکت و ارتبوواط بووا

آینده و بیان آرموانهایشوان را دارنود و مویتواننود در

دیگران و زیر بخوشهوای هریو

از آنوان (شوکل)1

فرایندهای شکل دهنده بوه محویط شوهری همکواری

محتوای کتاب درسوی بررسوی شود .مطوابق بوا روش

کنند (کانینگهام و جونز ودیلوون  ،1119 ،ص .)119.از

رومی تحلیل محتوای کتابهای درسی شامل مراحول

این رو در پژوهش حاضر کودکوان در سون  11توا 11

کدگووذاری ،مقولووهبنوودی و ارزیووابی انوووا مقولووههووا

سال مورد نظر میباشند .روششناسی موورد نظور بور

میشود .برای این منظور ،محتوای کتوابهوای درسوی

درسوی بورای بررسوی

به سه قسمت متن کتواب درسوی ،تصواویر ،سووالات

قابلیت مشارکت کودکان در برنامهریزی شهری اسوت.

برای هر قسومت مقولوههوایی

اساس تحلیول محتووای کتو
با توجه به تناس

مطال

کتاب تعلیمات اجتماعی بوه

تقسیم میشوند .سپ

تعریف میگردد .در واقع به کم

مقولهها چگوونگی

بحم مشارکت ،جامعة آمواری موورد مطالعوه در ایون

بیان صحیح مطال مورد توجه قرار مویگیورد .از ایون

پووژوهش ،سووه جلوود کتوواب اجتموواعی در پایووه هووای

رو متن کتاب درسی به ده کد ،تصاویر و سوالات نیوز

چهارم ،پنجم و ششم دبستان در سال تحصویلی 19-19

در قال

چهار کد مجزا تعریف شدند .در مرحلة بعود

میباشد و جامعه به صورت کامل مورد بررسوی قورار

جهت طبقه بندی کدها ،آن ها را به سوه مقولوه فعوال،

گرفته است .تحلیل محتوا یکوی از روشهوایی اسوت

غیر فعال و خنثی تقسیم موینماینود .بور ایون اسواس

که برای بررسی پدیودههوای اجتمواعی و موضووعات

مقولههای فعال قادر هسوتند توا مفواهیم را خووب بوه

انسانی پیچیده به کار بورده مویشوود (خواکی،1939 ،

خواننده منتقل کنند .از طرفی مقولههوای خنثوی نقوش

ص .)49.تحلیل محتوا برای توصیف عینی و نظام منود

ندارنود و قابول چشوم پوشوی

مهمی در بیان مطالو

متن کاربرد دارد (مهربوان ،1914 ،ص.)9.

هستند .در این روش ارزیابی اشکال و سوالات نیز بوه

در ایوون پووژوهش بوورای بررسووی و تحلیوول محتوووای

همین انجام میگیرد .در نهایت با استفاده از مقولههوای

محتوای ی

فعال ،غیرفعال و خنثی ضری

درگیری بورای هریو

از بخشهای متن و غیره محاسبه میشوود .بوه کمو
1. De Vries
2. Bakker
3. Van Mechelen
4. Hopman-Rock

این ضری

درگیری میتوان معلوم نمود که چوه قودر
5. William Rumi

119

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

مفاهیم اشاره شده در متن درس ،اشکال و سوالات بوه

شناسایی مصادیق برای هر ی

صورت صحیح و عمیق بیان شدهاند.

و مولفههای مربووط بوه آنوان گشوت .در مجموو 11

مصداق از این کت

 .9یافتههای پژوهش

از موضووعات درسوی
بوه کمو

شناسایی شود .سوپ

کدگوذاری و از طریوق مطالعوه موتن کتواب ،سووالات

 .6 .9جمع آوری دادههاا پیراماون موضاوعات
موثر در مشارکت در کتب درسی

وتصوواویر؛ مصووادیق موضوووعات موووثر در مشووارکت
مورد شومارش قورار گرفتنود .در جودول  ،9فراوانوی

همانگونه که پیشتر اشاره شد موضوعات موثر در

موضوعات مووثر در مشوارکت کوه نیازمنود آمووزش

مشارکت که نیازمند آمووزش هسوتند از طریوق مورور

هستند را به همراه فراوانوی مصوادیق آنوان در مقواطع

ادبیات مورتبط بوا موضوو شناسوایی شود (شوکل.)1
سپ

منتخ

تحصیلی نشان میهد.

از طریق مطالعه کتابهوای تعلیموات اجتمواعی

پایوههوای چهوارم ،پوونجم و ششوم دبسوتان اقودام بووه
جدول  .9فراوانی موضوعات موثر در مشارکت در کتاب تعلیمات اجتماعی پایههای تحصیلی منتخب
موضوع درسی

مولفه

مصادیق

-1شناخت شهر و بخشهای اصلی آن

-1اسموموقعیت ساختمانها-,
-1شناختعناصر
شاخ

شهر

-1معرفی شهر به صورت کامل و
بیان خصوصیات آن.
-9آشناییباپیدایش نخستین شهرها.

-1شناخت قابلیت
های فرهنگی،
اقتصادی و  ...شهر

-1آشناییبارویدادهای فرهنگی-،
اجتماعی و گردشگری شهری.

-9شناخت سازو کار

-1نحوه تامین نیازهای افراد و

عملکردی شهر

ساکنان محله.

-1نقش و وفایف هر

-1آموزش حقوق شهروندی

عوارض طبیعی و محلات و ...

ک

در قبال جامعه و
بالعک
-1شناسایی
محدودیتها و
امکانات عمده شهر

-9آموختن نهادهای

-1تاکیدبرارزشهای مذهبی ،بومی،
قوانین و مقررات و ...
-1آموزشرفتارهای صحیح به
منظور رعایت حقوق متقابل افراد.
-1آلودگی هوا ،ترافی  ،کم آبی،
امنیت ،گردشکری و ...
-1وفایف شهرداری و اجزای آن.

تعلیمات

تعلیمات

تعلیمات

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

11

--

--

مجموع

11

درصد
فراوانی

%9/11

13

41

--

91

%91/49

1

--

--

1

%1/11

9

--

9

9

%9/11

11

--

--

11

%1/13

1

--

11

19

%9/91

3

9
1

--

---

11

--

11

9
1

%1/94

%9/11
%1/11
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مولفه

شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامه ریزی ...

موضوع درسی

مصادیق

اصلی مدیریت شهری

-1سایر نهادهای موثر در توسعه

-9آموزش نحوه مشارکت و ارتباط با دیگران

شهری.
-1بیان توقعات و

-1نحوه بیان پیشنهادها ،نظرات-،

نیازهای شهر

اعتراضها ،تقدیرها.

-1مشاوره و برقراری
رابطه با دیگران در
ارتباط با امور شهری

-1مهارتهای مورد نیاز در برقراری
ارتباط در سطوح و شرایط مختلف.
-9برقراری ارتباط با همسالان در
قال

گروه و شورا.

-1حضور در رویدادهای مذهبی-،

-9حضور در
رویدادهای محلی و
شهری

همکاریبا هنرمندان و طراحان.
-1فعالیت پیرامون تقویت روابط
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تعلیمات

تعلیمات

تعلیمات

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

فراوانی

--

--

9

9

%9/11

1

--

1

11

%1/13

--

19

--

19

%19/91

--

1

--

1

%4/19

9

--

--

9

%9/11

1

--

--

مجمو

31

93

94

درصد فراوانی

%49/11

%91/11

%19/19

بین ساکنان در سطح محله.

مجموع

درصد

1

%4/19

119

%111

مآخذ( :یافتههای پژوهش)1913 ،

مطابق با جدول فوق مرتبطتورین مباحوم مورتبط

 .1 .9تحلیل متن کتاب درسی

بووا مشووارکت بووه ترتیوو در پایووه چهووارم دبسووتان

بر اساس روش رومی محتوای متن کتواب درسوی

در ارتباط با مشوارکت در

به 11کد تقسیم میشود .بر اساس ایون روش کود اول

پایووه ششووم ( )%19/19آموووزش داده شووده اسووت.

( )aبه بیان ی

حقیقت یا موضو علموی مویپوردازد.

همچنین بررسیهای انجام شوده در کتواب اجتمواعی

کد دوم ( )bمربوط به بیان نتایج کلی یوا اصوول کلوی

کلیة پایههای چهارم ،پنجم و ششوم ،بیوانگر آن اسوت

مربوط به تعمیمها است .در این بخوش نظورات ارائوه

که مولفة شناخت شهر و بخشهای اصولی آن بوا دارا

شده توسوط نویسوندگان کتواب دربوارۀ ارتبواط بوین

بودن  41درصد فراوانی از کل بیشتر از سوایر مفواهیم

مفروضات و موضوعات مختلف بیوان مویشوود .کود

بیان شده است .از طرفی آموزش حقوق شهروندی بوا

سوم ( )cمربووط بوه تعواریف یو

واژه یوا اصوطلاح

دارا بودن تنها  %19/39از کول مفواهیم بررسوی شوده؛

است .کد چهارم ( )dسوالاتی هستند که پ

کمتوورین میووزان فراوانووی را بووه خووود اختصوواص داده

شدن جواب آنها بلافاصله توسط مولفه داده میشوود.

است.

کد پنجم ( )eسوالاتی هستند که ایجاب میکند دانوش

( )%49/11و کمترین مطال

از مطرح

آموز بورای پاسو بوه آنهوا مفروضوات داده شوده را
تجزیه وتحلیل نماید .در کد ششم ( )fاز دانشآمووزان
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خواسته شده است نتوایجی را کوه خودشوان بدسوت

سوالات مربوط به معانی بیوان هسوتند .لوازم بوه ذکور

آوردهاند ،بیان نمایند .در کد هفتم ( )gدانشآموزان بوه

است کدهای  c ،b ،aو  dجوزء مقولوههوای غیرفعوال،

آزمایش میپردازند و نتوایج آن

کدهای  g ،f ،eو hمقولههای فعال و  iو  jمقولوههوای

را تحلیل میکننود .کود هشوتم ( )hنیوز در ارتبواط بوا

خنثی هستند که نقش مهمی در ارزیابی کتواب ندارنود

سوالاتی مطرح شده در متن اسوت کوه جوواب آنهوا

(فریبرزی و ناصری . )1911 ،در اداموه نتوایج بررسوی

سریعاً در کتاب نیامده است .کد نهوم ( )iموضووعاتی

متن درس بر اساس کدهوای بیوان شوده در جودول4

حل مساله یا انجام ی

که در هی ی

ذکر میگردد.

از دستههای بالا قورار نگیرنود .در ایون

بخوش قورار داده مویشوود .در نهایوت کود دهووم ()J
جدول  .0ارزیابی متن کتاب اجتماعی در مقاطع تحصیلی منتخب و مرتبط با موضوعات موثر در مشارکت
a
مقوله

c

b

d

e

مقولههای غیرفعال

f

h

g

مقولههای فعال

j

i

مقولههای خنثی

جمع

ضریب
درگیری

تعلیمات اجتماعی پایه چهارم

11

11

1

1

1

9

1

1

1

1

11

1/11

تعلیمات اجتماعی پایه پنجم

19

1

4

1

1

9

1

1

1

1

93

1/19

تعلیمات اجتماعی پایه ششم

9

11

1

1

1

14

1

1

1

1

91

1/33

مجمو

11

91

4

1

1

19

9

1

1

1

111

--

%111

--

درصد فراوانی

%91

%1/41

%11/91

مآخذ( :یافتههای پژوهش)1913 ،

بررسی متن کتوابهوای اجتمواعی در سوالهوای

میگردد .اما بنا به نظر رومی زمانی ی

کتاب درسوی،

چهارم ،پنجم و ششم بیانگر این موضو میباشود کوه

موضوعات را به صورت فعال و کارا بیان میکننود کوه

در مجمو بورای بیوان موتن درس پیراموون موضوو

ضری درگیری آن بین 1/4تا ( 1/1و یا حتوی بالواتر)

مرتبط با مشارکت بیشتر از مقولههوای غیرفعوال بهوره

باشد .در صورت کمتر بودن این عدد  1/4کتاب قوادر

برده شده است .به گونهای که در بیان متن کتابهوای

بووه بیووان درسووت مطالو نخواهوود بووود (فریبوورزی و

درسی در حدود  91درصد از مقولههای غیرفعال بهره

ناصری . )1911،در نهایت با توجه بوه مطالو عنووان

برده شده است .همچنین برای تحلیول نهوایی در ایون

شده تنهوا در کتواب تعلیموات اجتمواعی پایوه ششوم

درگیری بهره برده میشود .در

درسی به صورت درستی بیان شدهاند ،اگرچوه

بخش از مفهوم ضری
تحلیل متن ضری

درگیری حاصول تقسویم مجموو

مقولههای فعال بر مقولههای غیرفعال میباشد .بر ایون
اساس ضری

درگیری متن در کتوابهوای اجتمواعی

سووال چهووارم ،پوونجم و ششووم معووادل  1/91محاسووبه

مطال

در کتاب پایة ششم مطال

بسیار کموی در ارتبواط بوا

مشارکت نسبت به سایر کتابهای تعلیمات اجتمواعی
پایة چهارم و پنجم ذکر گردیده است.

سال هفتم
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شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامه ریزی ...

آزمایش یا تحقیوق بیوان شوده

 .9 .9تحلیل متن ،تصاویر و سوالات درسی .

جمعآوری وسایل ی

در بررسی تصاویر از چهار مقوله استفاده میشوود.

است .در نهایت کد چهارم ( )dمربووط بوه تصواویری

اولین کود ( )aتصوویری اسوت کوه از آن فقوط بورای

میباشد که در هیچکدام از دستههای فووق نگنجود .از

تشریح موضو خاصی استفاده شده است .دومین کود

کدهای چهارگانه فوق ،کد  ،aمقوله غیرفعوال و کود b

( )bمربوط به تصویری میباشود کوه در آن از دانوش

مقوله فعال قلمداد میشود و کدهای  cو  dمقولههوای

آموز میخواهند تا با استفاده از موضووعات داده شوده

خنثی هستند (فریبرزی و ناصری . )1911 ،جودول 1

فعالیوت را انجووام داده و یووا بوه سوووالی پاسو بدهوود.

ارزیابی تصویر را نشان میدهد.

سومین کد ( )cتصویری است که در آن تشریح شویوۀ
جدول  .1ارزیابی تصاویر کتاب تعلیمات اجتماعی در پایه های تحصیلی منتخب در ارتباط با موضوعات موثر
در مشارکت
d
C
مقولههای خنثی

جمع

ضریب درگیری

مقوله

a
مقولۀ غیرفعال

b
مقولۀ فعال

1

11

1/1

تعلیمات اجتماعی پایه چهارم

11

11

1

11

1/19

تعلیمات اجتماعی پایه پنجم

13

9

1

1

1/19

تعلیمات اجتماعی پایه ششم

1

1

1

1

1

مجمو

13

11

1

1

49

--

درصد فراوانی

%91/11

%94/33

%111

--

%1
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با در نظر داشتن اطلاعات در جدول فوق در بیوان

مشارکت در کتاب تعلیمات اجتماعی پایوة چهوارم بوه

تصاویر مربوط بوه موضووعات مووثر در مشوارکت از

شیوهای کارآمود بیوان شودهانود .در اداموه در راسوتای

هی مقولة خنثایی بهره بورده نشوده اسوت .همچنوین

بررسی سوالات نیز از چهار کد بهره برده میشود .کود

بررسی کلی کتاب تعلیموات اجتمواعی در پایوه هوای

اول ( )aسوالاتی هسوتند کوه جوواب آنهوا بوه طوور

چهووارم ،پوونجم و ششووم نشووان موویدهوود کووه %91

مستقیم در کتاب یافت می شود .کود دوم ( )bمربووط

مقولههای به صورت غیر فعال بودند .از طرفوی اشواره

به سوالاتی است که جواب آن مربوط به نقل تعواریف

به این موضو ضروری است که در سال ششوم هوی

میباشد .کد سوم ( )cسوؤالی اسوت کوه بورای پاسو

تصویری مرتبط با موضوعات موثر در مشارکت یافت

دادن به آن دانشآموز بایود از آموختوههوای خوود در

درگیری مربوط به تصواویر

درس جدید اسوتفاده کنود .در آخور کود چهوارم ()d

نیز مقولة فعال بر مقولة غیرفعال تقسیم مویشوود .کوه

سوالاتی هستند که در آن از دانشآموز خواسوته شوده

در نتیجه ،تنها تصاویر مربوط به موضووعات مووثر در

مسالة خاصی را حل نماید .در طبقهبنودی ارائوه شوده

نشد .برای محاسبة ضری

بورای سووالات کودهوای  aو  bدر زمورۀ مقولوههوای
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غیرفعال و کدهوای  cو  dدر زمورۀ مقولوههوای فعوال

ادامه نتایج بررسی کدهای مربوط به بررسوی سووالات

قلمداد مویگردنود (فریبورزی و ناصوری .)1911 ،در

در جدول  9ذکر میگردد.

جدول .1ارزیابی سوالات کتاب تعلیمات اجتماعی در پایه های تحصیلی منتخب در ارتباط با موضوعات موثر در
مشارکت
b
a
مقولههای غیرفعال

C

تعلیمات اجتماعی پایه چهارم

1

3

1

1

تعلیمات اجتماعی پایه پنجم

1

1

1

11

14

تعلیمات اجتماعی پایه ششم

1

1

1

1

1

--

مجمو

1

3

11

11

91

--

درصد فراوانی

%9/11

%11

%91/11

%99/11

%111

--

مقوله

d
مقولههای فعال

جمع

ضریب درگیری

19

1/11
9

مأخذ( :یافتههای پژوهش)1913 ،

با توجه به جدول بالا بیشترین تصواویر مورتبط بوا

نوشتار بیانگر آن است که به مولفههوای مشوارکت در

موضوووعات موووثر در مشووارکت در کتوواب تعلیمووات

مقاطع مختلف ابتدایی به یو

میوزان پرداختوه نشوده

اجتماعی پایوة چهوارم و کمتورین تصواویر مورتبط بوا

است و تعلیمات اجتماعی پایه چهوارم سوهم بیشوتری

موضوووعات موووثر در مشووارکت در کتوواب تعلیمووات

()%49/11در آموزش مفاهیم مشارکت دارد.

اجتماعی پایة ششوم در شوده اسوت .در نهایوت بوا

همچنین بررسیها نشان میدهد کوه موتن درسوی

ملاحظووه ضووری درگیووری در تمووامی پایووههووا و در

بووا دارا بووودن  111کوود نقووش بووارزتری در اموووزش

کدهای متن درس ،تصاویر و سوالات در مجمو موی

مشارکت نسبت به تصاویر و سووالات دارد .از طرفوی

توان مقوله آموزش مشوارکت بوا امتیواز  ،1/9آمووزش

علی رغم تاکید نظریه پردازهایی نظیر اکان ،سیمپسوون

حقوق شوهروندی بوا امتیواز 1,4و شوناخت شوهر بوا

بر مشارکت کودکان ،نمیتوان پژوهشوی را یافوت کوه

امتیاز 1/1میزان اثر بخشی آموزشی آنها را رتبوه بنودی

به بررسی مشارکت کودکان در کت

درسوی پرداختوه

کرد.

باشد .در ادامه با توجه به شکل دو ،بحم و بررسوی از

 .0نتیجهگیری و پیشنهادها

شرایط آموزشوی کودکوان در کشوور بورای اسوتخرا

همان گونه که پیشتر اشاره شد مشوارکت کودکوان
در بزرگسالی امکانپذیر نخواهد بوود مگور از طریوق
آموزش مناس

آنها در سونین کوودکی .از ایون رو در

این مقاله به بررسی آموزش مفاهیم مرتبط با مشوارکت
در کتابهای اجتماعی پرداخته شود .یافتوههوای ایون

قابلیتهای مشارکت کودکان در برناموهریوزی شوهری
در سه حوزه قابل طرح است:
 -1بر اساس یافتههای تحلیلی پژوهش مووثرترین
مقولووة آموزشووی کودکووان در دورۀ دوم ابتوودایی کووه
بیشترین ضری

درگیری را داشته است ،در خصوص

شناسایی قابلیت مشارکت کودکان در برنامه ریزی ...

سال هفتم
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مقولة "نحوه ارتباط با دیگران" است .در ایون ارتبواط

 -9در مقولة "شناخت شهر و بخوشهوای اصولی

نو مشارکتی را که می توان بور اسواس ایون قابلیوت

آن" که در آن کودکان با مفهوم شوهر و رونود توسوعة

انتظووار داشووت ،مشووارکت در جلسووات یووا مشووارکت

آن آشنا میشوند ،واگذاری پروژهها به کودکوان ،اقودام

مشورتی است که بر مبنوای اطلوا رسوانی ،گفتگوو و

عملووی از سوووی کودکووان و مشووارکت در طراحووی از

مشورت است .درجوه ایون نوو مشوارکت در سوطح

موضوعاتی هستند که باید به دانوش آمووزان آمووزش

ابتدایی میباشد .در این خصوص میتوان به مصوادیق

داده شوند .اما در این مقوله کمترین ضوری

درگیوری

این نو مشارکت مانند جلسات مدیران بوا کودکوان و

و حداقل تاثیر نظام آموزشی وجوود دارد .لوذا قابلیوت

شوراهای کودکان اشاره کرد.

بسیار کم کودکان در خصوص نوو مشوارکت پوروژه

 -1در ارتبووواط بوووا مقولوووة "آمووووزش حقووووق

ای است ،در حالیکوه ایون نوو مشوارکت ،مشوارکت

درگیری و اثر گذاری آمووزش

واقعی است .در صورت تمایول بوه اسوتفاده از چنوین

شهروندی" که ضری

آن در سووطح متوسووط ارزیووابی شوود موویتوووان نووو

مشارکتی نیاز به تامین شورایط مقودماتی بورای ارتقواء

مشارکت شهروند مبنا یوا همکارانوه را انتظوار داشوت.

دانش کودکان است که تشکیل کارگاههوای آموزشوی،

مصووادیق آن ماننوود حضووور در رویوودادهای محلووی و

گردشهای علمی از شهر و همکاری بوا مهندسوان از

همکاری در هنرهای عمومی هستند.

جمله این موارد است.

شکل  .1ارتباط میان مولفههای مشارکت نیازمند آموزش و نوع مشارکت قابل انتظار از کودکان در برنامهریزی
شهری مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
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کتابنامه
 .6پوراحمد ،ا ،.خادمی ،ا.ح .و ضرغامفرد ،م .)1911( .بررسی عوامل و زمینههوای موجوود بورای افوزایش مشوارکت
مردمی در فرآیند احیای بافت فرسودۀ منطقة  41شهرداری تهران .دو فصولنامه جغرافیوا و توسوعة فضوای شوهری،
.191-119 ،)1(9
 .1تاجی

اسماعیلی .)1919( . ،مدیریت شهری،آموزش و فرهن

شهروندی .تهران :نشر تیسا .

 .9حبیبی ،م ،.و سعیدی رضوانی ،ه .)1934( .شهرسازی مشارکتی ،کاوشی نظوری در شورایط ایوران .مجلوه هنرهوای
زیبا .14-11 ،14 ،

 .4خاکی ،غ .ر .)1993( .روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی .تهران :انتشوارات درایوت و مرکوز تحقیقوات
علمی کشور .

 .1دانشپور ،س ،. .بهزادفر ،م ،.بریپور ،ن ،.و شرفی ،م .)1911( .محیط برنامهریزی مشوارکتی؛ ارائوه مودل مفهوومی
برای تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندی در برنامهریزی .مجله نامه معماری و شهرسازی .41-19 ،)13(1 ،

 .9رفیعیان ،م ،.معروفی ،س .)1911( .نقش و کاربرد رویکرد برنامهریزی ارتباطی در نظریوههوای نووین شهرسوازی.
مجله آرمانشهر .111-119 ،)9(4 ،

 .9رومیان ،ی ،.ولوی ،پ .و نصاری ،و .)1911( .آموزش حقوق شهروندی و مهارتهای زندگی در مدارس با تاکیود
بر ضرورت و اهمیت آموزش .اهتمام هفته نامه تعلیم و تربیت موسسه آموزشی میزان .1- 13،)13(91 ،

 .3ساعی ارسی ،ای .)1911( .آموزش مطالعات اجتماعی(در دورهی ابتدایی) .تهران:انتشارات بهمن برنا .

 .1عادلمهربان ،م .)1914( .مروریبرتحلیلمحتوایکیفیوکاربردآندرپژوهش .اصفهان :دانشگاهعلومپزشکی
اصفهان .

 .64غیاثوند ،ا .)1914( .آموزششهروندیدرمدارسشهرتهران؛آثاروپیامدها .فصلنامهبرنامهریزیرفواهوتوسوعه
اجتماعی .191-119 ،)19(1،

 .11فریبرزی ،ا .ناصری ،ن.س .)1911( .روش تحلیل محتوا (راهنمای علمی تحقیق) .تهران :انتشارات تمرین.
 .11لطف آبادی ،ح .)1931( .آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظوام ارزشوی دانوشآمووزان.
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