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 چکیده

 زانیم» اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران »پذیري مسئولیت«در پژوهش حاضر تحت عنوان 

گانه آن در سه عنصر هدف، محتوا و روش تدریس برنامه درسی  اجتماعی و ابعاد سه يها تیتوجه به انواع مسئول

پژوهش  يها افتهی نیتر یکل. رفته استمورد بررسی قرار گ 78-77کنونی دوره ابتدایی ایران در سال تحصیلی 

 :اند از عبارت

اجتماعی اختصاص داشته، هر چند  يریپذ تیدرصد اهداف مصوبه دروس دوره ابتدایی به رشد مسئول7/17. 1

 .اجتماعی بوده است يها تیاجتماعی، مدنی و بعد شناختی مسئول-دینی يها تیاین توجه عمدتا به مسئول

در عین . مدنی بوده است يها تیتوجه به مسئول نیتر شیچهارم و پنجم ابتدایی ب يا هیدر محتواي دروس پا .2

اجتماعی به طور ناقص توجه شده و به بعد عملکردي آن هیچ  يها تیحال به دو بعد شناختی و عاطفی مسئول

 .گونه توجهی نشده است

جم ابتدایی هیچ گونه توجهی به چهارم و پن يها هیراهنماي معلم ریاضی پا يها در حالی که در کتاب .3

 يها هیپا یتجرب راهنماي معلم علوم يها اجتماعی نشده، در کتاب يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها مؤلفه

 .تدریس بعد شناختی بیشتري توجه شده است يها ها و به خصوص به مؤلفه مذکور به این مؤلفه

اما عمدتا . اند اجتماعی توجه داشته يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها معلمان در حد متوسط به مؤلفه .4

مکمل تدریس  يها بعالوه، میزان توجه مدارس به مؤلفه. تدریس بعد عاطفی بوده است يها توجه آنان به مؤلفه

جام ان يها لیدر هر یک از دو گروه تحل. (حد متوسط بوده است اجتماعی نیز در يها تیبعد عملکردي مسئول

 ).معنی داري مشاهده شده است يها شده تفاوت

 سابقه تحقیق .1

 يریپذ تیبه دست آمده پیرامون رشد مسئول يها داده شده، مطالعات صورت گرفته و تجربه يها برخی طرح

و برمن ] 25[ماینزر و همکاران ] 8[ ری، بو32[، اس چاپس و سولومون ]16[دولنگا  يها اجتماعی، از جمله طرح

اجتماعی است،  يریپذ تیدرسی رشد دهند مسئول يها دو نکته اساسی قابل توجه براي طراحی برنامه انگریب] 6[

 :نکات مذکور از این قرارند

 يبند اجتماعی، شناخت، تفکیک و طبقه يریپذ تیدرسی رشد دهند مسئول يها زمینه طراحی برنامه شیپ .1

اعتقادي، اجتماعی و فرهنگی  يها یژگیعنایت به خصایص و و، با رو نیاز ا. اجتماعی است يها تیانواع مسئول

درسی مدارس کشور ممکن است شامل شش  يها اجتماعی قابل توجه در برنامه يها تیجامعه ایرانی، مسئول

 .باشد یطیمح ستیاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، مدنی و ز-دینی يها تیدسته مسئول

گانه  اجتماعی باید به ابعاد سه يریپذ تیدرسی رشد دهنده مسئول يها در طراحی عناصر اساسی برنامه .2
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 :ابعاد مذکور از این قرارند. اجتماعی توجه شود يها تیآموزش مسئول

 یاجتماع يها تیعقالنی الزم براي شناخت انواع مسئول يها و مهارت ها یرشد آگاه) الف

 )بعد شناختی(

رشد ) ج) بعد عاطفی( یاجتماع يها تیمسئولرشد عواطف مثبت نسبت به پذیرش انواع ) ب

 )بعد عملکردي( یاجتماع يها تیاجتماعی الزم براي اقدام به انواع مسئول يها مهارت

 يها اجتماعی، دومین نکته قابل توجه در طراحی برنامه يها تیبنابراین در کنار شناخت و تفکیک انواع مسئول

  گانه آموزش  اجتماعی، شناخت ابعاد سه يریپذ تیدرسی رشددهنده مسئول

به  نکیا. است یدرس ها در طراحی و تدوین عناصر برنامه اجتماعی و چگونگی به کارگیري آن يها تیمسئول

 .شود یگانه مذکور تشریح م اختصار ابعاد سه

 اجتماعی يها تیبعد شناختی آموزش مسئول .2

آموزان اطالعات الزم  اجتماعی باید متناسب با سطح ادراك دانش يریپذ تیدرسی رشد دهنده مسئول يها برنامه

 يها تیرا پیرامون ماهیت جامعه، عناصر دخیل در آن، نقش انسان در حفظ و تداونم جامعه و انواع مسئول

، ]28[ ایدر این ارتباط صاحبنظرانی چون پارکر، مک دانیل، والنس]. 6[اجتماعی در اختیار آنان قرار دهند 

اند که بهتر است  نموده دیتأک] 37[، اوربین و کندال ]9[ کری، بر]10[، کارول ]14[، کمپاگون ]34[ لگریس

مسائل و موضوعات مختلف که زمینه  آموزان را با درسی به جاي ارائه مستقیم مطالب، دانش يها برنامه

 يها تیراه به وسیله ترغیب و حما، درگیر ساخته و در این کند یاز تفکر و استدالل آنان را فراهم م يریگ بهره

 .ها هدایت و راهنمایی کنند ها را در دستیابی به راه حل مسائل و پاسخ آن ، آنيکار روش

 اجتماعی يها تیبعد عاطفی آموزش مسئول .3

اجتماعی باید چنان باشد که در  يریپذ تینحوه و چگونگی طراحی و اجرا برنامه درسی رشد دهنده مسئول

عواطف با ایجاد انگیزش در  نیا. یادگیرنده نسبت به موضوع مورد توجه برنامه، عواطف مثبت ایجاد کند

الزم  نیبنابرا]. 12[بر نحوه اجراي رفتار اجتماعی وي مؤثر خواهند بود  کننده تیآموز، به عنوان عوامل تقو دانش

آموزان شناخته شده و سپس در طراحی و اجراي عناصر اساسی برنامه  است عوامل دخیل در رشد انگیزش دانش

، مت کالف ]13[ لریو تا یکاول. تدریس مورد توجه و عنایت واقع شوند يها درسی اعم از هدف، محتوا و روش

ها، عالیق  آموزان، توجه به نیازها، خواسته نشمعتقدند اولین عامل مؤثر در رشد انگیزش دا] 15[ نولدزیو ر] 14[

صفات  يا اجتماعی را مستلزم رشد پاره يها تیپذیرش و عمل به مسئول نیهمچن. هاست آن يها و رغبت

آموزان از روحیه خوداتکایی، خود رهبري،  در واقع برخورداري دانش. دانند یآموزان م شخصیتی مطلوب در دانش

 .ت در تمایل وي به پذیرش و ایفاي نقشهاي مسئوالنه اجتماعی مؤثر خواهند بودعزت نفس و خود پنداره مثب
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 اجتماعی يها تیبعد عملکردي آموزش مسئول .4

آموز را به طور عملی با عملکرد  اجتماعی باید دانش يریپذ تیدرسی رشد دهنده مسئول يها در این بعد، برنامه

اجتماعی را در وي  يها اجتماعی الزم براي حضور مطلوب در صحنه يها مسئوالنه اجتماعی آشنا نموده، مهارت

، دیشون ]35[ مونزی، سا]23[، کلوباك ]6[، برمن ]21[در این ارتباط، صاحبنظرانی چون کاگان . به وجود آورند

عملی  يها بر لزوم خلق فرصت] 29[ لری، پرکینز و م]20[، جانسون و همکاران ]26[، مک پرسون ]15[ يو اولر

اجتماعی الزم براي عمل  يها اجتماعی و به وجود آوردن مهارت يها تیبه منظور مواجه ساختن کودك با موقع

 .اند اجتماعی تأکید کرده يها تیبه مسئول

اجتماعی الزم است در طراحی  يها تیاز انواع مسئول 1درسی رشد دهنده هر  يها نتیجه نهایی اینکه در برنامه

 يها تیگانه الزم براي رشد مسئول تدریس بع ابعاد سه يها اساسی اعم از هدف، محتوا و روشهر یک از ع ناصر 

به عبارت دیگر، در تدوین اهداف برنامه درسی . اجتماعی، یعنی ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردي، توجه شود

مختلف، اهدافی  يها هیمذکور باید در سه سطح اهداف کلی دوره، اهداف کلی درس و اهداف جزئی دروس در پا

اجتماعی براساس روند ارداك  يها تیدر سه بعد شناختی، عاطفی و عملکردي براي هر یک از انواع مسئول

 .آموزان تدارك دیده شود دانش

اجتماعی محدود  يها تیصرف و مستقیم از انواع مسئول يها یمحتواي برنامه درسی مذکور نباید به ارائه آگاه

 لیشناختی تجزیه و تحل يها از آنجا که در بعد شناختی، یادگیرنده باید مهارت. شود

در بعد عملکردي، او نیازمند آشنایی با عمل مسئوالنه و  نیاجتماعی را به دست آورد؛ همچن يها تیمسئول

دیگر در بعد عاطفی نیز، اجتماعی است؛ و از سوي  يها تیاجتماعی الزم براي عمل به مسئول يها مهارت

محتواي تنظیمی باید مشوق، جذاب و برانگیزاننده باشد، بنابراین تنها محتوایی فعال با ارائه غیر مستقیم است 

مختلف اجتماعی و تعیین تکلیف عملی و اجتماعی، مقدمه  يها تیبه وسیله طرح مسائل و موقع تواند یکه م

ذهنی و اجتماعی به تأمین  يها نموده و بدین ترتیب، ضمن رشد مهارتفعالیت ذهنی و عملی یادگیرنده را مهیا 

ها و عالیق یادگیرنده و همچنین کسب احساس موفقیت و شایستگی اجتماعی وي کمک کند تا  نیازها، خواسته

 .آموزان در بعد عاطفی نیز رشد یابند بدین وسیله دانش

تدریس  يها تهیه و اجرا شوند که مؤلفه يا مذکور به گونه گانه تدریس نیز باید با عنایت به ابعاد سه يها وهیش

، ]39[ سیلی، و]12[در این ارتباط چانس . مناسبی براي هر یک از ابعاد، مد نظر قرار گرفته شده باشد

اند  نموده دیتأک] 24[و لمک ] 7[، بسیکث ]6[، برمن ]13[، کوهن ]36[ نی، اسالو[3[ رزی، ما]30[پراولپروك 

آموزان در  تدریس انتخابی باید بتوانند به دانش يها اجتماعی، روش يها تیکه براي تدریس بعد شناختی مسئول

 يها تیاجتماعی کمک کنند تا آنان توانایی فهم و درك مسئول يها تیرشد قدرت تفکر، تحلیل و بررسی موقع

تدریس انتخابی باید بتوانند به  يها اطفی نیز روشدر تدریس بعد ع نیهمچن. اجتماعی خویش را به دست آورند

 يشخصی و پذیرش امکانات فرد يها ییبه توانا مانیا] 19[آموز  شخصی و منطقی دانش يریگ میرشد تصم
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 .]22، 32، 11، 31[ ندیآموز توجه نما ها، تمایالت و نیازهاي دانش و تأمین رغبت] 31، 27، 11[

، ]19[اجتماعی نیز، صاحبنظرانی چون گروز نیکل واستفنز  يها تیمسئولدر نهایت، در تدریس بعد عملکردي 

تدریس انتخابی  يها اند که روش اذعان داشته] 38[ یگوتسکیو و] 33[، شاران ]29، 36[ نی، اسالو]5[برمن 

 اجتماعی به وجود آورند، يها آموزان با صحنه عملی و اجتماعی مطلوب را براي مواجهه دانش يها باید فرصت

عملی و مشارکتی  يها تیبا طراحی و اجراي مجموعه وسیعی از فعال توانند یالبته در این خصوص مدارس نیز م

 .]1[آموزان کمک کنند  اجتماعی دانش يریپذ تیعملی براي رشد مسئول يها به خلق فرصت

 مسأله انیب) الف

اجتماعی، این مسأله مطرح  يریپذ تیاکنون با توجه به ضرورت، حساسیت و لزوم شروع بمقع آموزش مسئول

برنامه درسی است، برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی  يا تربیتی مدرسه يها که اگر رکن اساسی تالش شود یم

اجتماعی  يریپذ تیگانه آن توجه نموده است؟ اگر مسئول اجتماعی و ابعاد سه يها تیکشور چقدر به انواع مسئول

درسی دوره ابتدایی در  يها تدریس خاص خود است، آیا طراحان برنامه يها نیازمند هدف، محتوا و روش

در اهداف و محتواي  ایاند؟ آ مذکور توجه داشته يها نهیپیرامون عناصر برنامه درسی این دوره به زم يریگ میتصم

هادي تدریس پیشن يها روش ایاجتماعی و ابعاد آن توجه شده است؟ آ يها تیدرسی به انواع مسئول يها کتاب

تربیتی مدارس ابتدایی، با  يها تیتدریس معلمان در کالس و فعال يها درسی، روش يها طراحان برنامه

، مسأله اساسی این نیاجتماعی هماهنگی و انطباق دارد؟ بنابرا يریپذ تیتدریس مناسب رشد مسئول يها روش

اجتماعی و ابعاد  يها تیاع مسئولتحقیق بررسی میزان توجه برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی کشور به انو

راهنماي معلم،  يها توصیه شده در کتاب يها روش( سیگانه آن در سه عنصر هدف، محتوا و روش تدر سه

 .است) عملی و مشارکتی مدرسه يها تیروشهایژتدریس معلمان در کالس، و فعال

 تحقیق يها هیفرض) ب

در اهداف مصوب دوره . 1: اند اصلی زیر تدوین شده يها هیبا توجه به پیشینه تحقیقاتی مورد بررسی، فرض

در محتواي دروس دوره ابتدایی به رشد . 2. اجتماعی توحه شده است يریپذ تیابتدایی به رشد مسئول

ها و  راهنماي معلم حاوي مجموعه کاملی از روش يها کتاب. 3. اجتماعی توجه نشده است يریپذ تیمسئول

رشد  يبرا) اجتماعی يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها مؤلفه(عملی، فعال و مشارکتی  يها تیفعال

 .اجتماعی نیست يریپذ تیمسئول

عملی، فعال و  يها تیها و فعال اجتماعی از روش يریپذ تیمعلمان و مدارس ابتدایی به منظور رشد مسئول .4

 .کنند یاستفاده نم) اجتماعی يها تیگانه مسئول اصلی و مکمل تدریس ابعاد سه يها مؤلفه( یمشارکت
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 فرعی تحقیق اتیفرض) اول

 :فرعی دیگري تدوین شده است که از این قرارند يها هیاصلی، فرض يها هیفرض تر قیبه منظور تحلیل دق

. اجتماعی توجه شده است يها تیدر اهداف مصوب دروس دوره ابتدایی به همه انواع مسئول .1- 1فرضیه اول 

 . اجتماعی توجه شده است يها تیدر اهداف مصوب دروس دوره ابتدایی به همه ابعاد مسئول. 1-2

. 2-2. اجتماعی توجه نشده است يها تیدر محتواي دروس دوره ابتدایی به همه انواع مسئول .1-2فرضیه دوم 

 . اجتماعی توجه نشده است يها تیدر محتواي دروس دوره ابتدایی به همه ابعاد مسئول

اجتماعی  يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها راهنماي معلم به همه مؤلفه يها در کتاب .1-3فرضیه سوم 

 .توجه نشده است

اجتماعی  يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها معلمان در تدریس خود از همه مؤلفه .1-4فرضیه چهارم 

متغیرهاي، رشد تحصیلی، سطح تحصیالت، سابقه و جنس معلمان با میزان  نیب .2-4 .کنند یاستفاده نم

 .3-4 .اجتماعی تفاوت معنی داري وجود دارد يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها ها از مؤلفه استفاده آن

اجتماعی  يها تیمکمل تدریس بعد عملکردي مسئول يها عملی و مشارکتی خود از مؤلفه يها تیمدارس در فعال

متغیرهاي رشته تحصیلی، سطح تحصیالت، سابقه اجرایی، نوع مدرسه و ناحیه آن  نیب .4-4 .کنند یاستفاده نم

اجتماعی تفاوت معنی داري  يها تیمکمل تدریس بعد عملکردي مسئول يها با میزان استفاده مدرسه از مؤلفه

 وجود دارد

 اصطالحات تحقیق) ج

و کوشش کردن براي تطابق  ها یینوعی احساس عملی در به کارگیري توانا یکاجتماعی  يریپذ تیمسئول )اول

، پس نوعی ]18[اجتماعی است  يها تیو نپذیرفتن مسئول یشکن و سازگاري با مردم است که عدم آن قانون

 .گوناگون به دلیل تقید نسبت به سایرین است يها تیاحساس التزام به عمل در موقع

آموزان،  تدریس فعال و مشارکتی روشی است متکی بر پرسیدن سؤال از دانش 2فعال مشارکتی  سیتدر )دوم

  . ]2[ها  آموزان و تمجید و تشویق آن دانش يها دهیها، تأیید تصورات و ا پذیرش احساسات آن

ر و تجاربی است که براي درگیر ساخته هر چه بیشت ها تیآن دسته از فعال]3[تربیت  يها تیفعال )سوم

عملی موضوعات درسی، معلم و مدرسه در خارج از کالس، تحت نظارت، هدایت و  يها آموزان با جنبه دانش

 .کنند یسرپرستی مدرسه مهیا م
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 روش تحقیق) د

تحقیق، جامعه آماري پژوهش شامل  يها هیبه منظور بررسی فرض يریگ جامعه آماري، نمونه و روش نمونه )اول

چهارم و پنجم دبستان در سال  يها هیبرنامه درسی کلیه دروس پا: اند از چهار بخش مختلف است که عبارت

چهارم و پنجم دوره ابتدایی شهر اصفهان، کادر اجرایی کلیه مدارس  يها هی، کلیه معلمان پا77-78تحصیلی 

  .چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان طی همان سال يها هیآموزان پا ابتدایی شهر اصفهان و کلیه دانش

1) social responsibility 
2) active instruction 
3) wducational activity 

چهارم و پنجم دبستان به طور کامل مورد بررسی قرار  يها هیجامعه برنامه درسی مشتمل بر کلیه دروس پا

حاصل  يها سه جامعه دیگر، ابتدا با استفاده از داده يریگ نمونه يبرا. نداشت يریگ گرفت و نیازي به انجام نمونه

 30سپس از هر یک از . از اجراي آزمایشی ابزارهاي تحقیق، تعداد نمونه براي هر یک از سه گروه محاسبه شد

مدرسه نمونه تحقیق، دو معلم براساس درصد سهم معلمان زن و مرد در آن ناحیه به طور تصادفی از بین 

نفر  3کادر اجرایی، از هر مدرسه نمونه،  يریگ نمونه يبرا. چهارم و پنجم انتخاب شدند يها هیمعلمان پا

نه تحقیق شامل برنامه درسی کلیه پس نمو. چهارم و پنجم انتخاب شدند يها هیاموز به طور تصادفی از پا دانش

نفر از کادر اجرایی مدارس  90چهارم و پنجم،  يها هیمعلم از پا 60چهارم و پنجم دبستان،  يها هیدروس پا

چهارم و پنجم  يها هیآموز از پا نفر دانش 300و ) مدرسه انتخابی 30مدیر، معاون و مربی پرورشی ( قینمونه تحق

متناسب با حجم و تصادفی  يا است که با استفاده از روش طبقه 77-78مدارس نمونه تحقیق در سال تحصیلی 

 .اند ساده انتخاب شده

تحلیل محتواي اهداف مصوب  اههیس: ها در تحقیق حاضر از شش ابزار که عباتند از ابزار گردآوري داده )دوم

 يها چهارم و پنجم، سیاهه تحلیل محتواي کتاب يها هیدرسی پا يها اي کتابدوره ابتدایی، سیاهه تحلیل محتو

چهارم و پنجم، فرم مشاهده روش تدریس معلم، فرم مصاحبه با کادر اجرایی مدرسه در  يها هیراهنماي معلم پا

شارکتی عملی و م يها تیآموزان درباره فعال عملی و مشارکتی مدرسه و فرم پرسشنامه دانش يها تیمورد فعال

از نظرات صاحبنظران حوزه علوم تربیتی  يریگ در تمامی ابزارها روایی الزم با بهره. مدرسه استفاده شده است

 .بوده است 7734/0و  8732/0، 7311/0تأمین شده است و همچنین پایایی سه ابزار نهایی نیز به ترتیب شامل 

راهنماي  يها درسی و کتاب يها ها بررسی و تحلیل محتواي اهداف، محتواي کتاب روش گردآوري داده )سوم

 يبرا. مذکور و معیارهاي قضاوتی از پیش تهیه شده انجام شده است يها اههیمعلم توسط محقق با عنایت به س

خر رشته آموزش ابتدایی براي پر کردن فرمهاي مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه نیز تعدادي از دانشجویان سال آ

از مالحظات اجرایی فرمهاي مشاهده،  يا مجموعه نیهمچن. این منظور طی چند جلسه آموزش داده شدند

هر معلم دو مرتبه و با فاصله دو هفته مشاهده شد و هر . مصاحبه و پرسشنامه نیز در اختیار ایشان قرار داده شد
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گران پس از مشاهده روش تدریس  در این ارتباط مشاهده. علم بودجلسه مشاهده نیز تقریبا یک نوبت کاري م

  در مصاحبه با. کردند یمعلم، در موقعیتی مناسب فرم مشاهده را تکمیل م

به طور مجزا به  1مدرسه نمونه تحقیق هر  30نفر کادر اجرایی مدارس نیز مدیر، معاون و مربی پرورشی  90

 30مشارکتی مدرسه در حیطه کاري خود پاسخ دادند به این ترتیب  عملی و يها تیمرتبط با فعال يها مؤلفه

آموز پاسخ دهنده  دانش 300 نیهمچن. فرم مصاحبه براساس نظرات آنان براي مدارس نمونه تحقیق تکمیل شد

عملی و مشارکتی مدرسه نیز با حضور همکار پژوهشگر و پس از توضیحات وي، در حالی که  يها تیبه فرم فعال

 .عملی و مشارکتی مدرسه پاسخ دادند يها تیامکان پرسش مجدد نیز داشتند به سؤاالت پرسشنامه فعال

م از راهنماي معل يها درسی و کتاب يها ها براي تحلیل اهداف مصوب کتاب تحلیل داده يها روش )چهارم

این کار پس از مطالعه هر صفحه اعم از  يبرا. اند واحد تحلیل، عبارات. روش تحلیل محتوا استفاده شده است

شده سپس با  يبند اهداف، متن کتاب درسی یا راهنماي معلم مطالب موافق با سیاهه مربوط، مشخص و دسته

ها محاسبه شده  اوانی، درصد و میانگین آنذکر صفحه و پاراگراف، در سیاهه مربوط درج گردیده و در نهایت فر

، تحلیل واریانس یک طرفه و در صورت برقراري فرض عدم T دیگر نیز، از آزمون يها در تحلیل داده. است

بعالوه، براي تهیین . استفاده شده است) والیس-کروسکال( يا ها از تحلیل واریانس رتبه همگنی واریانس داده

استفاده شده  4ها نیز از آزمون لون  ن توکی و براي محاسبه همگنی واریانس دادهها از آزمو تفاوت بین گروه

 .است

 ارائه نتایج تحقیق) ه

 يها هیمورد اهداف مصوب دروس پا 610چهارم و پنجم از مجموع  يها هیمحتواي اهداف دروس پا لیتحل) اول

مورد در اهداف جزئی پایه  229مورد در اهداف کلی،  130(چهارم و پنجم و در سطوح کلی و جزئی این دو پایه 

 يریپذ تیمورد هدف در ارتباط با رشد مسئول 108فقط ) مورد در اهداف جزئی پایه پنجم 251و  چهارم

 . اجتماعی بوده است

مورد اهداف مذکور سهم اهداف  108در توزیع . کل اهداف مصوب دروس این دو پایه است% 7/17تعداد مذکور 

مورد  41و اهداف جزئی پایه پنجم با % 25مورد  27، اهداف جزئی پایه چهارم با %3/37مورد  40کلی با 

در هر یک از سطوح کلی، جزئی چهارم و جزئی پنجم به ترتیب اهداف مرتبط با  نیهمچن. بوده است% 96/37

گانه تدوین اهداف  اهداف مطرح در سطوح سه نیتر شیب یطیمح ستیفرهنگی، اقتصادي و ز يها تیمسئول

 .اند بوده

توجه به ابعاد شناختی، عاطفی و  نیتر شیگانه تدوین اهداف نیز به ترتیب ب بعالوه، در هر یک از سطوح سه 

مورد اهداف جزئی پایه   27اجتماعی بوده، به عبارت دیگر به استثناي يها تیعملکردي آموزش انواع مسئول

که در آن اهداف مرتبط با بعد عاطفی یک مورد از اهداف مرتبط با بعد شناختی بیشتر است در دو سطح چهارم 
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  .اجتماعی است يها تیآموزش مسئول دیگر تدوین اهداف، برتري مشهود با اهداف مرتبط با بعد شناختی

1) Leven 

توجه به اهداف  نیتر شیچهارم و پنجم دبستان، ب يها هیبنابراین در مجموع اهداف مطرح در دروس مختلف پا

فرهنگی با  يها تیو کمترین توجه به اهداف مرتبط با مسئول% 9/25اجتماعی با -دینی يها تیمرتبط با مسئول

% 12اجتماعی شامل  يها تیدر این میان درصد سهم توجه به سایر انواع مسئول. بوده است% 1/11

 يها تیمسئول% 5/18مدنی و  يها تیمسئول %3/20اقتصادي،  يها تیمسئول% 12سیاسی،  يها تیمسئول

در مجموع اهداف مطرح در دروس مختلف سهم اهداف مرتبط با بعد شناختی  نیهمچن. است یطیمح ستیز

  دهد یاست که نشان م% 8/13و بعد عملکردي % 1/36، بعد عاطفی 50%

پس در مجموع اهداف مصوب . اجتماعی است يها تیبرتري با اهداف مرتبط با بعد شناختی آموزش مسئول

اجتماعی  يریپذ تیاهداف تدوین شده در خصوص رشد مسئول %7/17و پنجم ابتدایی  چهارم يها هیدروس پا

اجتماعی و بعد شناختی آموزش -دینی يها تیتوجه در اهداف مذکور به مسئول نیتر شیالبته ب. است

است،  5اهداف بیان شده نیز در سطح اهداف کلی و جزئی پایه  نیتر شیبعالوه، ب. اجتماعی است يها تیمسئول

 )1جدول (ها نشده است  گانه آموزش آن اجتماعی و ابعاد سه يها تیبنابراین توجه یکسانی به انواع مسئول

درسی براي  يها چهارم و پنجم از سیاهه تحلیل محتواي کتاب يها هیدرسی پا يها محتواي کتاب لیتحل )دوم

ها در هفت درس قرآن کریم،  گانه آن اجتماعی وابعاد سه يها تیتحلیل میزان توجه به انواع آموزش مسئول

چهارم و پنجم استفاده  يها هیتعلیمات اجتماعی، ادبیات فارسی، تعلیمات دینی، علوم تجربی، ریاضی و هنر در پا

ها توجه نشده،  گانه آن اجتماعی و ابعاد سه يها تیسئولدر دو درس قرآن و هنر به هیچ یک از انواع م. گردید

 .، نتایج تحلیل پنج کتاب دیگر، مورد بحث قرار گرفته استيبند بنابراین در جمع

. چهارم و پنجم است يها هیدرسی مختلف در پا يها نتایج حاصل از تحلیل محتواي کتاب يبند جمع 2جدول 

مورد عبارات مندرج در پنج کتاب تعلیمات اجتماعی، ادبیات فارسی،  4594از مجموع  شود یچنانکه مالحظه م

 2552چهارم و  يها مورد در کتاب 2042(چهارم و پنجم  يها هیتعلیمات دینی، علوم تجربی و ریاضی در پا

نسبت تعداد . اجتماعی توجه شده است يها تیمورد به انواع مسئول 807در ) پایه پنجم يها مورد در کتاب

و در % 16مورد  410پایه پنجم با  يها کتاب% 4/19مورد  397پایه چهارم با  يها به کل عبارات کتابمذکور 

 .بوده است% 5/17دو پایه چهارم و پنجم نیز  يها کل کتاب
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مرتبط با  يها یاجتماعی، آگاه يها تیپایه چهارم از بیم کل موارد توجه به انواع مسئول يها در کتاب

% 2/4فرهنگی با  يها تیمرتبط با مسئول يها یو آگاه ها یمیزان آگاه نیتر شیب% 5/36مدنی با  يها تیمسئول

مورد توجه  397از کل  نیهمچن. اجتماعی است يها تیارائه شده درباره انواع مسئول يها یکمترین میزان آگاه

 يها ارائه شده همراه با مهارت يها یآگاه% 7/28مورد یعنی  114اجتماعی فقط در  يها تیبه انواع مسئول

بعالوه، ). نشده است از ارائه مستقیم مطلب استفاده(اجتماعی بوده است  يها تیعقالنی الزم براي درك مسئول

در . اجتماعی موفق هستند يها تیها در ایجاد شوق و تمایل نسبت به انواع مسئول موارد مذکور کتاب% 7/28در 

اجتماعی الزم  يها اجتماعی هیچ گونه توجهی به رشد مهارت يها تینواع مسئولنهایت، در کل موارد توجه به ا

 ).بعد عملکردي(اجتماعی نشده است  يها تیبراي عمل به مسئول

میزان  نیتر شیاجتماعی توجه شده است که ب يها تیمورد به انواع مسئول 410 5پایه  يها در مجموع کتاب

 .تعلق دارد %8/44مورد یعنی  184مدنی با  يها تیمرتبط با مسئول يها یآگاهیها به آگاه

 11فرهنگی کمترین میزان آگاهیهاست با  يها تیعرضه شده درباره مسئول يها یدر همین رابطه میزان آگاه

مورد یعنی  88اجتماعی فقط در  يها تیمورد توجه به انواع مسئول 410از کل  نیهمچن. از کل% 6/2مورد یعنی 

اجتماعی بوده  يها تیعرضه شده همراه با مهارتهیا عقالنی الزم براي درك مسئول يها یموارد، آگاه% 4/21

تا حدي در  توانند یها م اجتماعی، کتاب يها تیاز کل موارد توجه به انواع مسئول% 4/21بعالوه فقط در . است

در کل  نیهمچن). بعد عاطفی(اجتماعی ایجاد شوق و تمایل کنند  يها تیآموزان نسبت به انواع مسئول دانش

اجتماعی الزم براي عمل به انواع  يها اجتماعی در این پایه، به رشد مهارت يها تیموارد توجه به انواع مسئول

 .اجتماعی هیچ گونه توجهی نشده است يها تیمسئول

چهارم و پنجم ابتدایی به رشد  يها هیدرسی پا يها بدین ترتیب باید اذعان داشت که در مجموع کتاب

البته . مذکور بوده است يها کل عبارات کتاب% 5/17اجتماعی توجه شده و این توجه به میزان  يریپذ تیلمسئو

اجتماعی و ابعاد آموزش به طور یکسان نبوده، بلکه عمدتا به  يها تیاین توجه براي همه انواع مسئول

کمترین میزان  نیهمچن. اجتماعی توجه شده است يها تیمدنی و بعد شناختی آموزش مسئول يها تیمسئول

اجتماعی نیز، هیچ  يها تیسیاسی و فرهنگی بوده و به بعد عملکردي آموزش مسئول يها تیتوجه، به مسئول

عقالنی  يها مورد با مهارت% 25در مجموع توجه اعمال شده به بعد شناختی، فقط در . گونه توجهی نشده است

اجتماعی همراه بوده است، بدین معنی که حتی توجه کتابها به بعد شناختی  يها تیالزم براي درك مسئول

 .باشد یاجتماعی نیز توجهی ناقص و نارسا م يها تیمسئول

چهارم و پنجم فقط براي دو  يها هیچهارم و پنجم در پا يها هیراهنماي معلم پا يها محتواي کتاب لیتحل )سوم

پس از مطالعه دقیق دو کتاب راهنماي معلم . درس ریاضی و علوم تجربی کتاب راهنماي معلم تهیه شده است

تدریس ابعاد  يها درسی در طراحی و تولید این دو کتاب به هیچ یک از مؤلفه زانیر گفت برنامه توان یریاضی م

در واقع، در دو کتاب مذکور صرفا به بحث آموزش ریاضی، نحوه . اند شتهاجتماعی توجه ندا يها تیگانه مسئول سه

و چگونگی تدریس هر یک از مباحث و مفاهیم مندرج در آن توسط معلم توجه داشته و این دو کتاب به ارائه 
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تهیه شده صرفا  يبند پس جمع. از مراحل تدریس گام به گام و مفاهیم مطرح منحصر شده است يا مجموعه

 . چهارم و پنجم است يها هیپا یتجرب حاصل از تحلیل محتواي دو کتاب راهنماي معلم علوم يها افتهیبه  مربوط

تدریس  يها مورد به انواع مؤلفه 169چهارم و پنجم،  يها هیپا یتجرب در مجموع، در دو کتاب راهنماي معلم علوم

درصد و  81پایه چهارم با  راهنماي معلماجتماعی توجه شده است که سهم کتاب  يها تیابعاد سه گانه مسئول

گانه  تدریس ابعاد سه يها توزیع سهم مؤلفه .درصد است 7/52مورد  88کتاب راهنمیا معلم پایه پنجم با 

به عبارت دیگر، . است 61/4و  43/1، 72/5شناختی، عاطفی و عملکردي در مجموع دو کتاب به ترتیب شامل 

گانه در دو کتاب مذکور، حکایت از آن دارد که  تدریس ابعاد سه يها حاصل از میزان توجه به مؤلفه يها نیانگیم

تدریس بعد شناختی توجه  يها چهارم و پنجم عمدتا به مؤلفه يها هیپا یتجرب دو کتاب راهنماي معلم علوم

 .تدریس بعد عملکردي و عاطفی قرار دارند يها داشته و پس از آن مؤلفه

چهارم و پنجم نیز برقرار است، به طوري که در کتاب راهنماي  يها هیمذکور در دو کتاب راهنماي معلم پاروند 

، 63/2تدریس ابعاد سه گانه شناختی، عاطفی و عملکردي به ترتیب شامل  يها معلم پایه چهارم سهم مؤلفه

چنانکه . است 38/2و  68/0، 9/3روند در کتاب راهنماي معلم پایه پنجم نیز شامل  نیا. است 22/2و  75/0

تدریس بعد شناختی  يها توجه به مؤلفه نیتر شیدو پایه مذکور نیز ب يها در کتاب شود یمالحظه م

پس در . رندیگ یتدریس بعد عملکردي و عاطفی قرار م يها اجتماعی بوده و پس از آن مؤلفه يها تیمسئول

اجتماعی  يها تیگانه آموزش مسئول تدریس ابعاد سه يها توجه به مؤلفه نیتر شیمجموع باید اذعان داشت که ب

درسی  زانیر در کتاب پایه پنجم بوده است، بعالوه، در هر یک از دو کتاب راهنماي معلم مذکور نیز عمدتا برنامه

تدریس بعد عملکردي و  يها توجه را داشته و پس از آن نیز مؤلفه نیتر شیتدریس بعد شناختی ب يها به مؤلفه

 ).3جدول (اند  ی مورد توجه واقع شدهعاطف

 يها لینتایج تحل يبند عملی و مشارکتی مدارس جمع يها تیتدریس معلمان و فعال يها روش لیتحل )چهارم

گانه و میزان  تدریس ابعاد سه يها انجام شده در دو بخش ارائه شده که شامل میزان توجه معلمان به مؤلفه

 .مکمل تدریس بعد عملکردي توسط مدارس است يها رعایت مؤلفه

 يها میزان توجه معلمان به مؤلفه يبند جمع. گانه تدریس ابعاد سه يها میزان توجه معلمان به مؤلفه يبند جمع

بعد  يها گانه شناختی، عاطفی و عملکردي، حکایت از آن داشت که معلمان در رعایت مؤلفه تدریس ابعاد سه

میانگین  سهیمقا. 3جدول  يها اند و مؤلفه با اثرگذاري کمتر توجه داشته تر یجزئ يها فهشناختی، عمدتا به مؤل

 يها هیراهنماي معلم علوم تجربی پا يها اجتماعی در کتاب يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها سهم مؤلفه

بعد عاطفی نیز  يها در مؤلفه نیهمچن. اند اساسی و قابل توجه در این بعد کمتر مورد توجه بوده چهارم و پنجم

کمتر مورد توجه واقع  تر یاساس يها این بعد نیز مؤلفه يها این امر نمایان است، به طوري که در رعایت مؤلفه

این  يها معلمان به رعایت مؤلفه يمند تدریس بعد عملکردي نیز به رغم عالقه يها در رعایت مؤلفه. شده بودند

که به نحوه و چگونگی طراحی و اجراي وظایف و تکالیف  ییها ن داشت که مؤلفهبعد، عملکرد آنان حکایت از آ
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، کمتر مورد توجه معلمان شوند یعملی مطلوب اجتماعی مرتبط م يها اجتماعی، یا به عبارتی، خلق فرصت

 .اند بوده

 

گانه در حد متوسط ارزیابی  تدریس ابعاد سه يها گران عملکرد معلمان را در رعایت مؤلفه همچنین مشاهده

جدول (است  56/2و  58/2، 56/2گانه به ترتیب شامل  حاصله در ابعاد سه يها نیانگیاند، به طوري که م نموده

گانه، به منظور اطمینان از امکان  تدریس ابعاد سه يها توصیفی درباره میزان رعایت مؤلفه يها در کنار داده).4

. گانه از آزمون فریدمن استفاده شده است تدریس ابعاد سه يها بین میزان رعایت مؤلفه دار ینوجود تفاوت مع

به عبارت . گانه بوده است تدریس ابعاد سه يها بین میزان رعایت مؤلفه دار یحاکی از وجود تفاوت معن جینتا

 يها طفی، از دو دسته مؤلفهتدریس بعد عا يها محاسبه شده براي میزان رعایت مؤلفه يا دیگر میانگین رتبه

اذعان داشت که بنابر ارزیابی  توان یبوده و بدین ترتیب م دار یتفاوت مذکور معن. تدریس دیگر بیشتر است

تدریس ابعاد شناختی  يها اند و مؤلفه تدریس بعد عاطفی توجه داشته يها گران معلمان عمدتا به مؤلفه مشاهده

 ).5جدول (وعملکردي در مراتب بعدي توجه آنان قرار داشته است 
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 گانه تدریس ابعاد سه يها حاصل در رعایت مؤلفه يها نیانگیم سهیمقا. 4جدول 

 .5جدول  

 

همچنین در مجموع  گانه تدریس ابعاد سه يها آزمون فریدمن براي مقایسه میزان توجه معلمان به مؤلفه

گانه توسط  تدریس ابعاد سه يها بررسیهاي به عمل آمده در مورد تأثیر متغیرهاي مختلف بر میزان رعایت مؤلفه

تدریس متغیر رشته  يها گران در هر سه دسته مؤلفه اظهار داشت، بنابر گزارش مشاهده توان یمعلمان م

غیرهاي اثرگذاري بر میزان رعایت تمام متغیرها، مت) بعد عاطفی( زیها ن تحصیلی و در یک دسته از مؤلفه

متغیر مورد توجه در این خصوص رشته تحصیلی  نیتر يقو نیبنابرا. اند گانه بوده تدریس ابعاد سه يها مؤلفه

) ، خیاطی، اقتصاد، بازرگانی، فنی و غیرهيدار تحصیلی گروه سه یا به عبارتی خانه يها به خصوص رشته(معلمان 

 )6جدول (بوده است 
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میزان رعایت  نیانگیم). مکمل تدریس بعد عملکردي يها مؤلفه(عملی و مشارکتی مدارس  يها تیفعالتحیلی 

آموزان  و براساس اظهارات دانش 6416/2مکمل تدریس بعد عملکردي، بنابر اظهارات کادر اجرایی  يها مؤلفه

 يها ه میزان رعایت مؤلفهاست که هر دو در حد متوسط قرار دارند، بعالوه، میانگین کل محاسبه شد 6320/2

 يها افتهیبنابراین، بر مبناي . است که در حد متوسط قرار دارد 6368/2مکمل تدریس بعد عملکردي نیز 

آموزان پیرامون میزان توجه مدارس به  گفت، بین دو دسته اظهارات کادر اجرایی و دانش توان یتوصیفی مذکور م

وجود نداشته، هر دو گروه به طور یکسان، میزان رعایت  مکمل تدریس بعد عملکردي تفاوتی يها مؤلفه

 .اند مذکور توسط مدارس را در حد متوسط ارزیابی نموده يها مؤلفه

آموزان درباره میزان توجه مدارس به  حاصل از دو ابزار مصاحبه با کادر اجرایی و پرسشنامه دانش يها داده

با عنایت به متغیرهاي رشته تحصیلی، ) ملی و مشارکتیع يها تیفعال( يمکمل تدریس بعد عملکرد يها مؤلفه

تأثیر متغیرهاي  سهیمقا. 6سطح تحصیالت، سابقه کادر اجرایی، نوع مدرسه و ناحیه آن مورد تحلیل و جدول 

از دیدگاه ( سیتدر يها گانه و مجموع مؤلفه تدریس ابعاد سه يها مختلف بر میزان رعایت مؤلفه

براساس اظهارات کادر اجرایی سه متغیر رشته تحصیلی، سطح تحصیالت . گرفته استبررسی قرار ).گران مشاهده

مکمل تدریس بعد عملکردي  يها و سابقه کادر اجرایی مدارس بر میزان و چگونگی توجه به مدارس به مؤلفه

احیه آن انجام شده در خصوص تأثیر سایر متغیرهاي مورد بررسی از جمله نوع مدرسه و ن يها لیتحل. مؤثر است

بین متغیرهاي مذکور و میزان  دار یاموزان نشانگر روابط معن از دید هیچ یک از دو گروه کادر اجرایی و دانش

 ).7جدول (اند  این بعد نبوده يها رعایت مؤلفه
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 يریگ جهیبحث و نت .5

 فرضیه اول

چهارم و  يها هیاهداف مصوب پا% 7/17فرعی باید اذعان داشت که  يها هیدر مجموع بررسی فرضیه اول و فرض

اهداف مطرح در مورد انواع  نیتر شیب نیهمچن. اند یاجتماع يریپذ تیپنجم ابتدایی در مورد رشد مسئول

اجتماعی  يها تیاجتماعی و بعد شناختی آموزش مسئول-دینی يها تیاجتماعی، مربوط به مسئول يها تیمسئول

 .ح اهداف کلی و جزئی پایه پنجم بیان شده استاهداف نیز در دو سط نیتر بعالوه، عمده. است

 فرضیه دوم

چهارم و  يها هیفرعی باید اذعان داشت که از مجموع هفت درس پا يها هیدر مجموع بررسی فرضیه دوم و فرض

کل % 5/17توجه به میزان  نیا. اجتماعی توجه شده است يریپذ تیپنجم فقط در پنج درس به رشد مسئول

مدنی و بعد شناختی آموزش  يها تیمسئول يها توجه محتواي کتاب نیتر شیب. استها بوده  عبارات آن

 .شناختی نیز نبوده است يها اجتماعی بوده و البته این توجه در سطح عالی مهارت يها تیمسئول

مکمل تدریس بعد عملکردي از دید کادر اجرایی و  يها متغیرهاي مختلف بر میزان رعایت مؤلفه ریتأث. 7جدول 

اجتماعی به صورت کم رنگ توجه شده و به بعد  يها تیبعالوه به بعد عاطفی آموزش مسئول آموزان انشد

 .عملکردي آن هیچ گونه توجهی نشده است

 فرضیه سوم

در مجموع بررسی فرضیه سوم و فرضیه فرعی آن باید اذعان داشت که در کل برنامه درسی دوره ابتدایی فقط 

ها نیز فاقد هر گونه  کتاب راهنماي معلم تهیه شده است که یکی از آن) تجربی ریاضی و علوم(براي دو درس 

 زین) علوم تجربی( ماندهیدر تنها کتاب باق. اجتماعی است يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها توجه به مؤلفه

تدریس ابعاد  يها هاجتماعی بوده و به مؤلف يها تیتدریس بعد شناختی آموزش مسئول يها عمدتا توجه به مؤلفه

کمتر  تر قیها عملیاتی و دق تدریس به مؤلفه يها بعالوه، در هر سه دسته مؤلفه. نشده است يا ستهیدیگر توجه شا

 .توجه شده است

 فرضیه چهارم

گران،  اذعان داشت که، بنابر گزارش مشاهده توان یفرعی آن م يها هیدر مجموع بررسی فرضیه چهارم و فرض

اجتماعی توجه دارند، ولی این توجه  يها تیگانه مسئول تدریس ابعاد سه يها معلمان در حد متوسط به مؤلفه

ابعاد شناختی و عملکردي  يها اجتماعی و پس از آن مؤلفه يها تیبعد عاطفی مسئول يها عمدتا معطوف مؤلفه

و در ) گروه سه يها به خصوص رشته(تدریس متغیر رشته تحصیلی  يها دسته مؤلفهبعالوه، در هر سه . است
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تدریس  يها تمام متغیرها، متغیرهاي اثرگذاري بر میزان رعایت مؤلفه زین) بعد عاطفی(ها  یک دسته از مؤلفه

 .اند گانه بوده ابعاد سه

ها یمکمل تدریس بعد  حد متوسط به مؤلفهآموزان در  مدارس ابتدایی نیز بنا بر اظهارات کادر اجرایی و دانش

بعالوه، براساس اظهارات کادر اجرایی سه متغیر رشته . اند اجتماعی توجه داشته يها تیعملکردي مسئول

سطح تحصیالت و سابقه کادر اجرایی مدارس بر میزان و چگونگی توجه مدارس ) به خصوص گروه یک( یلیتحص

 .اند ي مؤثر بودهمکمل تدریس بعد عملکرد يها به مؤلفه
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 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از با بیش اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال ادبیات کودکان حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی در سطح گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این همکاري با شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود هاي سازمانی هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در درآمد را این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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