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شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان و ارائه درسی اجراشده و کسبارزشیابی برنامه

 راهکارهای مطلوب

 1محسن حاجی تبار فیروزجائی

 چکیده

شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در شهر تهران است. این شده و کسبدرسی اجراهدف پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه  

های آموزشی و تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، مدیران، معلمان، سرگروه -های توصیفیهشپژوهش از نوع پژو

سرگروه آموزشی مطالعات  11آموز، دانش 022مدیر،  02زان سال اول دبیرستان بوده است. حجم نمونه پژوهش شامل آمودانش

معلم بودند. برای معلمان و مدیران،  20آموزان و های دانشآموز به عنوان نمایندگان گروهدانش 02اجتماعی شهر تهران، 

های مورد نیاز بر دادهای استفاده شد. ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهآموزان از روش نمونهآموزان و نمایندگان دانشدانش

های آموزشی، یران، معلمان، سرگروهمد ریزی مطالعات اجتماعی، نظر سنجی ازاساس مطالعه و تحلیل کلیه اسناد مربوطه به برنامه

کالس درس مطالعات  02آموزان، اجرای آزمون دانشی، مهارتی و نگرشی، میانگین نمرات مستمر و پایانی و مشاهده دانش

نتایج این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از برنامه درسی مطالعات اجتماعی اجتماعی در شهر تهران گردآوری شده است. 

رسی مطالعات اجتماعی در مرحله اجرا با مشکالت متعددی مانند ناکافی بودن آموزش معلمان، عدم برنامه دن است، حاکی از آ

آموزان در طول دسترسی به امکانات مورد نیاز برای آموزش، سنگینی محتوا و روبه رو است. همچنین بر اساس بررسی نمرات دانش

آموزان در آزمون دانشی خوب بوده اما آزمون مهارتی ی و نگرشی، عملکرد دانشسه آزمون دانشی، مهارت سال تحصیلی و نتایج

 در آزمون نگرشی ضعیف بوده است.  آموزاندر حالی که عملکرد دانشدر حد رضایت بخش بوده 

 شده، ارزشیدرسی کسبشده، برنامهدرسی اجرادرسی، برنامهبرنامهکلیدواژه: 

                                                           
  )hajitabar62@yahoo.com 09117172733 ی مسئولنویسنده (. استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران 1
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 مقدمه 

سی هر نظام آموزشی است. و در واقع نقش کلیدی و حساس در تغییر و اصالح نظام آموزشی ایفا ریزی درسی جزءاسابرنامه

رسد. های درسی در سطوح گوناگون امر ضروری به نظر میکند. با توجه به اهمیت و حساسیت این نقش، ارزشیابی مستمر برنامهمی

درسی نه تنها به عنوان یک علم، بلکه به طه تنگاتنگی دارد. برنامههای درسی با مساله ارزشیابی آن راببه طور کلی موضوع برنامه

 شود.عنوان یک هنر عملی است و در فرایند ارزشیابی مستمر صیقل یافته محک زده می

قابل شود. معموالً این برنامه در اسناد هایی که برای هدایت یادگیری در مدارس از آن استفاده میای از طرحدرسی مجموعهبرنامه  

ها به همان شکلی که یادگیرندگان آن را تجربه شود. عالوه بر آن به اجرا در آوردن این طرحبازیابی در چند سطح کلی عرضه می

افتند. محیطی که محتوای شود. این تجارب در محیط یادگیری اتفاق مینماید هم اطالق میکنند و یک ناظر آن را ضبط میمی

ریزی درسی که منجر به تولید فرایند برنامه (.1،0210)گالثورن،بوسکو، وایتهد و بوسکودهندقرار می یادگیری را هم تحت تأثیر

 درس است. درسی و ارزشیابی از یک برنامهدرسی، اجرای برنامهشود، شامل سه مرحله اساسی، طراحی برنامهدرسی مییک برنامه

سخن به  4شدهو کسب 3شده، اجرا0معموالً از سه نوع برنامه درسی قصدشده های درسیدر فرایند طراحی، تولید و اجرای برنامه  

هم گفته « رسمی»یا « نوشتاری»درسی قصدشده که گاهی اوقات به آن، برنامه درسی آید. برنامهمیان می

یادگیری در یک  یادگیری و شیوه ارزشیابی پیشرفت–هدفها، محتوا و روشهای یاددهیها، به آرمان(. 2،1119،0)شرینگشودمی

ریزان تهیه و تولید شده و در سطح ملی یا نظام شده توسط کارشناسان و برنامهکند. برنامه درسی قصدبرنامه درسی اشاره می

های درسی، راهنمای برنامه، شود. این برنامه در یک نظام آموزشی معموالً از طریق تحلیل کتابآموزشی به مدارس تجویز می

درسی منظور از برنامه(. 0،1113،01)روبیتایلگیردهای رسمی، مورد بررسی و مطالعه قرار میها و بخشنامهالعملامتحانات، دستور

درسی مورد نظر و آنچه که معلمان از آن یادگیری است که بر اساس برنامه -های یاددهیشده، مجموعه اقدامات و فعالیتاجرا

آید. این برنامه در سطح کالس درس است و در واقع های درس به اجرا در میساند در محیط واقعی مدرسه و کالبرداشت کرده

شده توسط معلمان است که با توجه به تجربه و اعتقاد آنها در کالس درس به اجرا در درسی قصدتفسیر و برداشتی از برنامه

هایی است که از طریق به اجرا در آمدن یشده در واقع یادگیردرسی کسبمراد از برنامه .(1111و همکاران، 1)اشمیتآیدمی

رود که در این مرحله آید. انتظار میآموزان به وجود میهای دانشها و نگرشها، مهارتدرسی در مجموعه دانشبرنامه

شده نایل گردند به طور کلی این برنامه در سطح درسی قصدهای برنامهآموزان بتوانند به بخش قابل توجهی از هدفدانش

                                                           
1.Glatthorn, Boschee, Whitehead &, Boschee 
2. Intended curriculum 
3. Implemented curriculum 
4  . Attained curriculum 
5.Tshering 
6.Robitaille 
7. Schmidt 
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احمدی، ؛ 1،0223،2)مونیکاافتد اشاره دارد آموزان است و به نتایج حاصل از رویدادهای که در کالس درس اتفاق میدانش

1392). 

کند و درسی قصد شدهطراحی و تولید میریزی درسی به عنوان برنامهریزان درسی معتقدند که بین آنچه که شورای برنامهبرنامه   

شده آید و آنچه که در نهایت در اثر اجرای برنامه قصدهای درس به اجرا در میآموزان در کالسو دانش آنچه که از جانب معلمان

آید )برنامه کسب شده(نوعی خالء و فاصله وجود دارد. به همین سبب، عنصر به صورت یادگیری در اعمالو رفتار فراگیران پدید می

ها و شدنی در کلیه مراحل طراحی و تولید برنامه، اجرای برنامه و ارزشیابی هدفدا نادرسی باید به عنوان بخشی جارزشیابی از برنامه

دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه در نظر گرفته شود. آنچه مسلم است وجود هماهنگی و تعادل میان سه برنامه قصد شده، اجرا 

؛ 1392)احمدی،  سی موفق قلمداد شودشده و کسب شده، می تواند نمایانگر مطلوبیت و کارآیی یک برنامه در

 .(1391مهرمحمدی،

ریزان درسی را به خود مشغول کرده های درسی آنچه که بیش از همه ذهن برنامهبنابراین در فرایند طراحی، تولید و اجرای برنامه  

درسی و نهایتاً آنچه که امهگیری و اجرای برناست پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که تا چه اندازه در مراحل مختلف شکل

اندرکاران فرایند گیرند هماهنگی و همخوانی وجود دارد. دریافت پاسخ مناسب برای این سؤال، دستآموزان یاد میدر عمل دانش

 درسی را درریزی، تولید و اجرای برنامهدارد تا با نوعی دقت و وسواس علمی کلیه مراحل طرحریزی درسی را بر آن میبرنامه

صحنه واقعی مدرسه و کالس درس دنبال نمایند تا از این طریق وجود تفاوت میان این مراحل را به حداقل رسانده و اقدامات الزم 

درسی ایجاد شده به عمل آورند. یکی از مسایلی که همواره در را در جهت تصحیح حرکت و ایجاد تعادل و همخوانی در برنامه

شده و کسب شده، اجراهای درسی قصدوده، وجود فاصله و در برخی موارد فقدان همسویی برنامهمطالعات برنامه درسی مد نظر ب

؛ 1393؛ اخالقی،1390؛ مفتخر،1310تبار،حاجی؛ 1392)احمدی، اندازدهای درسی را به خطر میشده است که اثربخشی برنامه

 (. 0؛ بیکالو و ولفورد0211؛ کالریس،0211ترنس، 

شده در سطح قصدهدرسی مطالعات اجتماعی بر اساس برنامهن پرسش اساسی را مطرح ساخت که آیا برنامهتوان ایاکنون می 

آموزان کدام است؟ تا چه اندازه آید؟ مشکالت اجرای این برنامه از دیدگاه مدیران، معلمان و دانشمدارس کشور به اجرا در می

 -عی در چهار عنصر اصلی برنامه یعنی هدف، محتوا، روش یاددهیشده درس مطالعات اجتماشده و کسبدرسی اجرابرنامه

های ها در برنامهشده است و مشکالت و عدم تعادلقصددرسیآموزان، هماهنگ با برنامههای دانشیادگیری و ارزشیابی از آموخته

را بر آن داشته است که به طور  هایی از این دست، پژوهشگرهایی مناسب برای پرسشیافتن پاسخ ?یاد شده در چه مواردی است

 یابی قرار دهد. شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان را مورد ارزششده و کسبادرسی اجرجامع برنامه

 روش 

                                                           
1. Monica 
2.Bekalo and Welford 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

4 

 

سنجی از معلمان، های تحلیل محتوا، نظرتحلیلی است که در آن با استفاده از روش -های توصیفیاین پژوهش از نوع پژوهش  

های درس و در نهایت اجرای سه های آموزشی و همچنین، مشاهده فرآیند اجرای برنامه در کالسآموزان، سرگروهنشمدیران، دا

شده شده و کسبدرسی اجراآموزان، به توصیف و مقایسه برنامهآزمون دانشی، مهارتی و نگرشی در مورد پیشرفت یادگیری دانش

 د. پردازمطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان می

 جامعه آماری در این پژوهش به شرح زیر است:

درسی مطالعات اجتماعی، کتاب درسی و کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی سال اول کلیه اسناد، شامل راهنمای برنامه

 دبیرستان. 

 کلیه معلمان مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 

 های اول دبیرستان مناطق نوزده گانه شهر تهران آموزان پایهانشکلیه د

 کلیه مدیران مدارس دبیرستان مناطق نوزده گانه شهر تهران 

 های آموزشی مطالعات اجتماعی در سطح مناطق نوزده گانه شهر تهران کلیه معلمان عضو گروه

ای گیری تصادفی خوشهد نظر در این ارزشیابی از روش نمونهبرای انتخاب نمونه مناسب از جوامع مور گیری: های نمونهروش

 ای به شرح زیر استفاده شده است:مرحلهچند

به منظور انتخاب نمونه مورد نظر در این پژوهش، ابتدا مناطق نوزده گانه شهر تهران به پنج حوزه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق،   

(، سپس از هر 14و11، 9، 0، 0طقه آموزشی به قید قرعه برگزیده شده ) مناطقغرب و مرکز تقسیم گردید و از هر حوزه یک من

مدرسه دبیرستان دخترانه انتخاب گردید. در مرحله بعد در مدارس  0مدرسه دبیرستان پسرانه و  0منطقه آموزشی به طور تصادفی 

های منتخب آموزان کالسحله از میان دانشکالس به قید قرعه انتخاب گردید. در آخرین مر 1های موجود منتخب از میان کالس

 آموز به روش تصادفی به عنوان نمونه مورد نظر برگزیده شد.دانش 12از هر کالس 

سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی  11نفر دختر(،  122نفر پسر و  122آموز) دانش 022مدیر،  02به طور کلی در این پژوهش 

 اند.( به عنوان نمونه آماری شرکت داشته1معلم 20آموزان و )های دانشنمایندگان گروهآموز به عنوان دانش 02شهر تهران، 

 

 

 های مورد نیاز از ابزارهای زیر استفاده شده است:آوری دادهجمع
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و آموزان پیرامون چگونگی اجرای برنامه مطالعات اجتماعی و همچنین آموزش پرسشنامه نظرخواهی از معلمان، مدیران و دانش -1

های توجیه مقدماتی معلمان و مدیران و نحوه اجرا و ارزشیابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی و تغییراتی که این برنامه در روش

 تدریس و نگرش آنها داشته است. 

لیست های مشاهده از نحوه تدریس دبیران درس مطالعات اجتماعی به منظور کسب اطالع از نحوه برنامه اجرا شده )چک برگه -0

 مشاهده رفتار(. 

آموزان به منظور بررسی کم و کیف های دانشهای آموزشی مطالعات اجتماعی و نمایندگان گروهفرم نظرخواهی از سرگروه -3

های گروهی و بررسی نقاط قوت و های تدریس و ارزشیابی معلمان، نحوه انجام فعالیتبرنامه درسی مطالعات اجتماعی، روش

 مطالعات اجتماعی  ضعف مربوط به درس

ها، آموزان در سه حوزه دانستنیهای آزمون دانشی، نگرشی و مهارتی به منظور سنجش میزان یادگیری و تغییر رفتار دانشبرگه -4

 ها.ها و نگرشمهارت

آموزان که دانشآموزان در امتحانات نوبت دوم و پایانی به منظور مقایسه این نمرات با نمراتی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش -2

ها مورد بررسی و اند. تا از این طریق اثرات برنامه اجرا شده بر تغییر رفتار آندر آزمون دانشی، نگرشی و مهارتی دریافت کرده

 سنجش قرار گیرد. 

به منظور تعیین روایی کلیه ابزارهای پژوهش از نظرات کارشناسان و های پژوهش: روش تعیین روایی و پایایی ابزار

نفر از  0نفر از معلمان مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان، 0ریزی مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان، عضای شورای برنامها

 های آموزش مطالعات اجتماعی و نظرات استاد راهنما و مشاور استفاده شد.سرگروه

های آماری سؤاالت هر نباخ ) با در نظر گرفتن مشخصهبرای تعیین برآورد پایایی یا ثبات درونی ابزارهای طرح از فرمول آلفای کرا

 /. بوده است.93ابزار( استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای همه ابزارها بیش از 

ت. های کمی و کیفی استفاده شده اسهای اجرایی از روشهای حوزههای مرتبط با هر یک از پرسشبه منظور تجزیه و تحلیل داده  

های آمار توصیفی )مانند: تشکیل جداول، توزیع فراوانی، درصد و میانگین( استفاده شد های کمی از روشبرای توصیف داده

های پیشرفت یادگیری ها و آزموننامهها در سؤاالت پرسشهای مشاهده شده بین میانگین نمرات گروههمچنین برای آزمون تفاوت

اسمیرو نوف، آزمون توکی و تحلیل واریانس یک طرفه(  –نند آزمون خی دو، آزمون کالموگرف های آمار استنباطی )مااز روش

 استفاده شد. 

 نتایج  

 درسی اجرا شده های مربوط به برنامهپرسش -الف   

درسی مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان تا چه اندازه از نظر امکانات و تجهیزات مورد حمایت برنامه -1

 ته است؟ قرار گرف
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 های آموزشیالف( نظر معلمان و سرگروه

مدرسه در شهر تهران به عمل آمد، وضعیت این  02معلم مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در  20خواهی که از بر اساس نظر

 مدارس از نظر امکانات و تجهیزات آموزشی مطالعات اجتماعی به شرح زیر بود است:

های کمک درصد( دارای کتاب 1/21درصد( دارای کتاب راهنمای معلم، )  34های آموزشی، )یلمها دارای فدرصد کالس 0/11

 درصد( به سایر مواد و تجهیزات آموزشی مانند ویدئوپروژکتور و غیره دسترسی دارند. 0/11درسی و ) 

ور کلی کم بوده که این نظر مورد تأیید بنابراین بر اساس شواهد موجود، دسترسی به امکانات و تجهیزات از نظر این معلمان به ط  

 کنندگان کالس درس بوده است. های آموزشی شهر تهران و همچنین مشاهدهسرگروه

درصد( میزان این همکاری را  3/01در مورد میزان همکاری مدیر مدرسه در اجرای برنامه درسی مطالعات اجتماعی اکثر معلمان )  

آموزان با معلمان در اجرای برنامه اند و همچنین در مورد میزان همکاری والدین دانشهدر حد زیاد و خیلی زیاد گزارش کرد

درصد متوسط گزارش  2/39درصد از معلمان میزان این همکاری را در حد کم و خیلی کم و  1/49درسی مطالعات اجتماعی 

 اند. در این مورد مدیران هم تقریباً چنین نظری داشتند. نموده

 آموزانآموزان و نمایندگان دانشنظر دانش -ب

ها برای یادگیری بیشتر درس مطالعات اند که معلم آندرصد( اعالم کرده 1/01آموزان )های تحقیق اکثر دانشبا توجه به یافته  

تاب، مجله و ها کدرصد اعالم کردند که معلمان آن 2/01اند. و در مقابل ها معرفی نکردهاجتماعی کتاب، مجله و سایتی را به آن

ها در کالس درس آموزان، معلمان آننفر از نمایندگان دانش 02اند. همچنین بر اساس گزارش ها معرفی کردهسایتی را به آن

مطالعات اجتماعی از هیچ یک از وسایل کمک آموزشی همچون نرم افزارهای آموزشی برای نمایش فیلم، پاورپوینت و غیره 

 شود.. ها معتقدند که از وسایل کمک آموزشی در حد کمی استفاده میاندکی از آنکنند و تعداد استفاده نمی

 مدیران -ج

مدیران مهمترین مشکالت اجرایی برنامه درسی مطالعات اجتماعی را در مدرسه خود به ترتیب اولویت به شرح زیر گزارش   

 اند:کرده

 درصد( 12تر )های آموزشی و کامپیوافزارهای آموزشی مثل فیلمکمبود نرم

 درصد( 22های درس برای انجام کارهای گروهی )کمیود فضا در کالس

 درصد( 32عدم دبیران عالقمند و متخصص )

 درصد( 12آموزان در کالس درس )زیاد بودن تعداد دانش

های درس( پیگیری درسی مطالعات اجتماعی )در کالسبینی شده در برنامههای پیش.تا چه اندازه هدف-3

 شود؟می
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های دانشی و نگرشی و مهارتی را در درصد( هدف 0/00اند که اکثر معلمان )های خود اعالم کردهگران در گزارشمشاهده  

آموزان را به اموری مانند درصد( دانش 1/11گران اکثر معلمان )کنند. همچنین بر اساس گزارش مشاهدهکالس درس پیگیری می

های آموزشی میزان کنند. در صورتی که سرگروهتیب در کارها، همکاری و تعاون تشویق میپذیری، داشتن نظم و ترمسئولیت

 اند. های نگرشی و مهارتی را بسیار کم ارزیابی کردهاند اما هدفیابی به هدف دانشی را خوب ارزیابی کردهدست

-کنند اکثر معلمان اعالم کردهآموزان تقویت میهای اجتماعی را در دانشکه کدام یک از مهارتدر نظرخواهی از معلمان دراین  

پذیری در بقیه موارد؛ مهارت اجتماعی همکاری، احترام نسبت به دیگران، تحمل یابی و انتقاداند که به جز مهارت اجتماعی شغل

دن و مقایسه و تجزیه و کردن، بحث کرهای تفکر نظیر مشاهدههای فرایندنظرات دیگران، ایجاد ارتباط با دیگران و ایجاد مهارت

» در پژوهش خود با عنوان  (1393پور )اند. در همین راستا، کاظمآموزان )در حد زیاد( تقویت کردهتحلیل کردن را در دانش

ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری بر اساس مدل سه بعدی روبیتایل از دیدگاه 

آموزان در دستیابی به قلمروهای شناختی نیز نشان داده است که دانش« تان گیالن و مقایسه آن با برنامه درسی قصد شدهدبیران اس

که در دستیابی به قلمروهای نگرشی و مهارتی برنامه درسی قصد اند، در حالیبرنامه درسی قصد شده مطالعات اجتماعی موفق بوده

بررسی میزان هماهنگی »( در پژوهش خود با عنوان 1393اند. اخالقی )چندانی کسب نکردهشده درس مطالعات اجتماعی موفقیت 

به این نتیجه رسیده است که اگر « های پسرانه شهر تهرانبرنامه درسی قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

اند. ولی نتایج چک لیست مشاهده رفتار نشان ه قصد شده بودهچه اهداف دانشی و نگرشی در حد زیاد و خیلی زیادی مطابق با برنام

اند که از این لحاظ برنامه درصد دبیران در زمان اجرای برنامه در حد کم و خیلی کمی بر اهداف مهارتی تأکید کرده 92داد که 

ق اهداف برنامه درسی اجرا شده ( در پژوهش خود میزان تطاب1390باشد.همچنینمفتخر )اجرا شده مطابق با برنامه قصد شده نمی

 شهروند مسئول با اهداف برنامه درسی قصد شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول گزارش کرد.

های جسمی، عقلی، عاطفی، های ارائه شده در کتاب درسی مطالعات اجتماعی متناسب با نیازکه تا چه اندازه هدفدر مورد این  

آموزان در حد زیاد و خیلی های دانشرا با نیاز درصد( از معلمان میزان تناسب هدف 1/01آموزان است )انشمعنوی و اخالقی د

 های آموزشی هم چنین نظری دارند.اند. در این مورداعضای گروهدرصد( آن را در حد متوسط گزارش کرده 22زیاد و) /

های درس پیگیری درسی مطالعات اجتماعی در کالسهای دانشی برنامهتوان چنین نتیجه گرفت هدفبا توجه به موارد یاد شده می

 شود.های درس پیگیری میهای نگرشی و مهارتی کمتر در کالسشود اما هدفمی

درسی مطالعات اجتماعی را در بینی شده در برنامهآموزان تا چه اندازه محتوای پیشمعلمان و دانش -2

 کنند؟ مدارس اجرا می

درسی قصدشده به آنها اشاره شده است، برنامه درسی مطالعات اجتماعی بر اساس یک سلسله معیارهایی که در برنامهمحتوای   

های متن، تصاویر و جداول، سواالت پایان درس، سواالت پایان ها، فعالیتانتخاب و سازماندهی شده است و شامل مفاهیم و تعمیم

 باشد. صل میفصل، سواالت درون متن و بخش مروری بر ف
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، سواالت پایان هر متن داخلهایی فعالیتدرصد( راجع به  92گران از کالس درس اکثر معلمان)بیش از بر اساس گزارش مشاهده

مفاهیم و آمده و همچنین تصاویر و جداولی که در متن درس درس، سواالت داخل متن و سواالت پایان هر فصل، مروری بر فصل، 

 پردازند.می آموزان به گفتگومتن درس با دانشتعمیمهای ذکر شده در 

کنندگان در ( نیز نشان داده است که محتوای برنامه در زمان اجرا از نظر دبیران و مشاهده1393در همین راستا، پژوهش اخالقی )  

یزان تطابق محتوای ( در پژوهش خود م1390حد زیاد و خیلی زیادی مطابق با برنامه قصد شده دنبال شده است. همچنینمفتخر )

برنامه درسی اجرا شده شهروند مسئول با محتوای برنامه درسی قصد شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول 

 گزارش کرد.

 هماهنگی محتوا و هدف

درصدد   3440دی، درصد تاحدو 3440دهد که محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی به میزان نتایج نظرسنجی از معلمان نشان می  

( در 1392درصد در حد زیاد به قلمروهای مختلدف در اهدداف آموزشدی توجده دارد. در حدالی کده ندارمنجی )        0140در حد کم و 

آمدوزان و  ارزشیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سال اول نظدام جدیدد متوسدطه از دیددگاه داندش     » پژوهش خود تحت عنوان 

 های مطالعات اجتماعی انتخاب شده است.وای به میزان کافی با توجه به هدفنشان داده است که محت« دبیران

 محتوا و اصول سازماندهی  

درصد تا حد زیداد، محتدوای کتداب مطالعدات      32الی  02درصد از معلمان اظهار کردند تا حدودی و همچنین  22تا  42تقریباً بین   

 اجتماعی متناسب با معیارها و اصول ذیل است:

آمدوزان،  آموزان، تجربیات روزمره دانشآموز، زندگی روزمره و محیط اجتماعی دانشآموز، توانایی دانشهای قبلی دانشهآموخت

های توسعه تدریجی مفاهیم، اصول سازماندهی محتوا )مانند توجه به نیازهای جامعه و فرد، مسائل جامعه و توانایی یادگیرنده(، شیوه

( نیز نشان 1392تلفیقی، مجزا و غیره( و همچنین انسجام و پیوستگی. در همین راستا، پژوهش نارمنجی )گوناگون سازماندهی )مانند 

آموزان با حقدوق و  داده است که محتوا به میزان کافی و مطلوب متناسب با ماهیت و توانایی ذهنی یادگیرندگان، آشنا ساختن دانش

اط فصول با یکدیگر نیست. اما در مورد تناسدب محتدوا بدا نیازهدای فدردی و      وظایف اجتماعی و مدنی و همچنین سازماندهی و ارتب

 های این تحقیق است.اجتماعی همانند یافته

آموزان جذاب و دوست داشتنی اسدت  زه محتوا و رویکرد آموزشی برنامه مطالعات اجتماعی برای دانشکه تا چه اندادر مورد این  

اند. در حالی که پژوهش نارمنجی درصد در حد کم اعالم کرده3041درصد تا حدودی و 3942درصد از معلمان در حد زیاد،  0041

 آموزان نیست.(نشان داده است که محتوای کتاب متناسب با عالیق دانش1392)

آمدوزان  های پیشنهاد شده درکتاب را تا حددودی متناسدب بدا تواندایی جسدمی و عقلدی داندش       درصد( فعالیت 1341اکثر معلمان )   

منددی  آموزان هم مدورد تأییدد قدرار گرفتده اسدت . در حدالی کده در مدورد عالقده         گزارش کردند. این مسئله در نظرسنجی از دانش

درصد تاحدودی(  4040درصد (زیاد، ) 0041بینی شده در کتاب نظرات متفاوتی از جانب معلمان، )های پیشآموزان به فعالیتدانش
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آموزان هم تقریباً چنین نظری داشتند. همچنین در مورد اینکه تا چده  ت. در این مورد دانشدرصد در حد کم گزارش شده اس 02و 

درصدد ایدن    1142دهندد،  آموزان را به درگیر شدن در فعالیتهدای یدادگیری سدوق مدی    اندازه محتوا و رویکرد آموزشی کتاب دانش

 اند.گر آن را درحد کم و خیلی کم گزارش کردهدرصد دی 1140درصد آن را در حد متوسط و  2249ویژگی را در حد زیاد، 

-آموزان و همچنین معلمان اکثر آنها بیان کردند که انجام فعالیتهای دانشآموزان، نمایندگان گروهبر اساس نظرسنجی از دانش  

 آموزان است. های بخش نظام اقتصادی و نظام سیاسی مشکل دارند. چرا که فراتر از درک و توانایی دانش

های گروهی را در حد زیاد و خیلدی زیداد ارزیدابی    آموزان به شرکت در فعالیتدرصد( میزان عالقمندی دانش 0344اکثر معلمان )  

درصد( تا  3041درصد از معلمان در حد زیاد، ) 31های پیشنهادی ارائه شده در کتاب رااند. در حالی که قابلیت اجرایی فعالیتکرده

 اند.حد کم گزارش کردهدرصد( در  01حدودی و ) 

 

درسی مطالعات اجتماعی استفاده بینی شده در برنامهیادگیری پیش -های یاددهیتا چه اندازه از روش -4

 کنند؟ می

رود معلمان در جریان تدریس از شده اظهار شده است که در آموزش مطالعات اجتماعی انتظار میدرسی قصددر برنامه  

تدریس آموزش مفاهیم )کسب مفهوم(، پیش سازمان دهنده، بحث گروهی، بارش مغزی، پرسش و پاسخ، راهبردهایی مانند: روش 

یادگیری مشارکتی، اکتشافی هدایت شده، مطالعه موردی، آموزش نمایشی، پژوهش گروهی، آموختن با هم، استفاده از سواالت 

 ه کنند.کلیدی، تقسیم موضوع به بخش های مختلف و روش تدریس سخنرانی استفاد

 3/01درصد(، بحث گروهی ) 1/11اند که به ترتیب از روش تدریس پرسش و پاسخ )در نظرسنجی از معلمان آنها اظهار کرده 

-درصد( استفاده می 2/39درصد(، آموزش مفاهیم )کسب مفهوم( ) 1/21درصد(، سخنرانی ) 2/01درصد(، یادگیری مشارکتی )

 اند. ش معلمان از سایر روشها پیشنهاد شده در حد خیلی کم استفاده کردهکنند این در حالی است که بنا به گزار

 33شده در راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی تا حدی، های تدریس پیشنهاداند که روشدرصد از معلمان اظهار داشته 20

های تدریس مطالعات ی روشدرصد در حد زیاد قابل اجراست. معلمان علت مشکالت اجرا 12کم و درصد در حد خیلی

های پیشنهاد شده در آموزان در کالس و همچنین حجم زیاد فعالیتاجتماعیرا حجم زیاد مطالب و کمی وقت، زیاد بودن دانش

 بودند. های آموزشی هم چنین مسائلی را مطرح کردهاند که در این زمینه سرگروهمحتوای دروس گزارش کرده

درصد(،روش تدریس بحث  1/11ان از کالس درس، اکثر معلمان از سه روش تدریس سخنرانی )گربر اساس نظرات مشاهده  

کنند و در مقابل از سایر روش در درصد( در کالس درس استفاده می02درصد( و روش تدریس پرسش و پاسخ ) 1/09گروهی )

ها بیشتر از روش تدریس آن است که آنآموزان حاکی از اند. همچنین گزارش نمایندگان دانشحد بسیار کم استفاده کرده

های دهد که در اکثر موارد روشکنند. مالحظه نتایج فوق نشان میسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر گروهی استفاده می

ا از چهار بینی شده برای استفاده دبیران در زمان اجرای برنامه درسی در حد مطلوبی مورد استفاده واقع نشده و تنهتدریس پیش
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درصد(، سخنرانی در حد  2/01درصد(، یادگیری مشارکتی ) 3/01درصد(، بحث گروهی ) 1/11روش تدریس پرسش و پاسخ )

مطلوب استفاده شده است. از این لحاظ برنامه اجرا شده مطابق با برنامه قصد شده تعقیب نگردیده است.در همین راستا، پژوهش 

دهنده و کسب مفهوم در حد زیاد و خیلی زیادی های تدریس پیش سازمانکه فقط از روش ( نیز نشان داده است1393اخالقی )

 آید.ها استفاده مطلوب به عمل نمیشود و از سایر روشمطابق با برنامه قصد شده دنبال می

با  درسی مطالعات اجتماعی مطابقآموزان در برنامههای دانشتا چه اندازه شیوه ارزشیابی از آموخته -9  

 آید؟بینی شده در برنامه به اجرا در میهای پیشروش

اند که برای ارزشیابی مستمر به منظور پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان به ترتیب از ابزارهای در نظرسنجی از معلمان آنها اظهار کرده

ها و گفتگوهای مشارکت در فعالیت درصد(، میزان122های شفاهی و کتبی تدریجی )کنند: انواع آزمونارزشیابی زیر استفاده می

درصد(، داشتن دفتر کار منظم برای انجام  2349های گروهی و همکاری در کار گروهی )درصد(، شرکت در بحث 0143کالسی )

، درصد( 4244درصد(، انجام دادن کارهای اختیاری مانند ارائه مقاالت تحقیقی و ابتکاری و عملی و ادبی و هنری ) 4043ها )فعالیت

گران از کالس درس، درصد(. این درحالی است که با توجه به گزارش مشاهده 3440های خارج از کالس )انجام دادن فعالیت

درصد(، شرکت در  0/90های شفاهی و کتبی تدریجی )معلمان برای ارزشیابی مستمر به ترتیب از ابزارهای زیر: انواع آزمون

و انجام دادن کارهای اختیاری مانند ارائه مقاالت تحقیقی و ابتکاری و عملی و ادبی های گروهی و همکاری در کار گروهی بحث

درصد(، انجام دادن فعالیت های خارج از  1/49درصد(، میزان مشارکت در فعالیت ها و گفتگو های کالسی ) 1/21و هنری )

اند. در همین راستا، پژوهش اخالقی استفاده کردهدرصد(  1/09درصد(و داشتن دفتر کار منظم برای انجام فعالیت ها ) 4/44کالس )

گران دبیران انجام دادن کارهای اختیاری، گروهی و فعالیتهای خارج از کالس و ( نیز نشان داده است که از نظر مشاهده1393)

ه اطالع آنها نمی انجام فعالیتهای متن را در حد کم و خیلی کم در ارزشیابی محسوب کرده و نتایج ارزشیابی های مستمر را ب

 رسانند؛ ولی از نظر دبیران، موارد فوق در زمان اجرا در حد زیاد و خیلی زیادی رعایت شده است. 

ارزشیابی درصد(،  4444) ارزشیابی تشخیصیگران حاکی از آن است که میزان استفاده معلمان از های گزارش مشاهدهیافته  

جتماعی نظیر مهارت برقراری ارتباط با دیگران، مشورت کردن، همکاری کردن و ارزشیابی مهارتهای ادرصد(،  2141)تکوینی 

درصد( و ارائه بازخورد  02) آموزان از کار گروهی خودنتایج کار و گزارشهای دانشاز ارزشیابی درصد(،  4941) مسولیت پذیری

 درصد بوده است.  4040آموزان به دانش نتایج ارزشیابی مستمراز 

 32آموزان نحوه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی را مناسب ارزیابی کردند و های دانشدرصد از نمایندگان گروه 12بیش از   

آموزان ارزشیابی این درس را ضعیف اعالم کردند. در این مورد مدیران هم چنین نظری داشتند. علت ضعف را درصد از دانش

آموزان نیز عنوان اند. این مسئله در نظرسنجی از مدیران از قول دانشکرده جنبه حفظی داشتن و جزئی نگری سواالت امتحانی ذکر

 شده است.

 شدهدرسی کسبهای مربوط به برنامهپرسش -ب



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

11 

 

شده، گذشته از نتایج آزمون دانشی، نگرشی و درسی کسبهای برنامهبه منظور قضاوت در مورد میزان تحقق یافتن هدف  

های مستمر )نوبت دوم( و پایانی هر یان سال تحصیلی به اجرا در آمد، میانگین نمرات ارزشیابیآموزان که در پاعملکردی دانش

 ها ثبت شده، گردآوری شد. آموزان که در کارنامه هر یک از آنیک از دانش

آموزان محقق درسی مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در دانشهای دانشی برنامهتا چه اندازه هدف -1

 ست؟شده ا

به ترتیب در آزمون  های دانشیآموزان در آزمونهای حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرات دانشیافته

آموزان در سه آزمون (بوده است. همچنین، میانگین کل نمره دانش12441( و آزمون پایانی )12419(، آزمون دانشی )10421مستمر)

آموزان در سه آزمون در حد باالتر از توان چنین نتیجه گرفت که عملکرد دانشنچه بیان شد میباشد. با توجه به آ( می12411)

های دانشی برنامه آموزشی مطالعات اجتماعی در حد از بیست( قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف 14درصد یعنی نمره  12انتظار )

 آموزان تحقق یافته است.قابل قبول در دانش

آموزان محققق  درسی مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در دانشهای مهارتی برنامههدفتا چه اندازه -0

 شده است؟

آموزان سال اول دبیرستان، با کسب توان چنین استنباط کرد که دانشهای به دست آمده از اجرای آزمون مهارتی میبر اساس یافته  

از بیست( عمل کنندد. بندابراین بدا توجده بده نمدرات        14درصد یعنی نمره  12ظار ) اند در حد مورد انت( نتوانسته13412میانگین نمره )

های مهارتی درس مطالعات اجتمداعی دسدت   آموزان سال اول دیرستان به هدفگونه نتیجه گرفت که دانشتوان ایناعالم شده، می

 اند.نیافته

آموزان محققق  ل اول دبیرستان در دانشدرسی مطالعات اجتماعی ساهای نگرشی برنامهتا چه اندازه هدف -3

 شده است؟

آموزان سدال اول دبیرسدتان، بدا    توان چنین استنباط کرد که دانشسنج میهای به دست آمده از اجرای آزمون نگرشبر اساس یافته  

ابراین با توجه بده میدانگین   از بیست( عمل کنند. بن 14درصد یعنی نمره  12اند در حد مورد انتظار ) ( نتوانسته11413کسب میانگین )

های نگرشی درس مطالعدات اجتمداعی دسدت    آموزان سال اول دیرستان به هدفتوان اینگونه نتیجه گرفت که دانشاعالم شده، می

 اندنیافته

انشدی،  دهی به انواع سواالت آزمون دآموزان سال اول دبیرستان در پاسخدهی دانشی پاسخبندی کلی از مقایسه نحوهدر یک جمع

درصدد در حدد خدوب( و سدپس بده سدئواالت مهدارتی         11412بده سدواالت دانشدی )    مهارتی و نگرشی معلوم شد که بیشترین امتیاز

 29402دهدی بده سدواالت نگرشدی )    آمدوزان در پاسدخ  ( تعلق دارد. این در حالی است که داندش بخشدرصد در حد رضایت09412)

 .اندترین عملکرد را داشتهدرصد،ضعیف( ضعیف

 گیریبحث و نتیجه
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درسی مطالعات ها و اصالح و بهبود برنامههای بدست آمده از این تحقیق در این قسمت به منظور رفع نارساییبا توجه به یافته  

 ریزی و تألیف کتاباندرکاران برنامهاجتماعی سال اول دبیرستان پیشنهادهای عملی و کاربردی برای استفاده کارشناسان و دست

 شود:عات اجتماعی سال اول دبیرستان به شرح زیر ارائه میمطال

درسی مطالعات اجتماعی و ضعف های ارزشیابی برنامهبا توجه به عدم آشنایی اکثر مدیران و معلمان از فلسفه، اهداف و روش -1

 شود:از دیدگاه معلمان و مدیران پیشنهاد میخدمت های آموزش ضمندوره

های مناسب تدریس برای مدیران، معلمان مطالعات اجتماعی، حتی والدین با اهداف، محتوا و روش خدمتهای ضمندوره 1-1

 آموزان برگزار شود.دانش

سنجی از معلمان و مدیران صورت خدمت آموزش مطالعات اجتماعی بر اساس نیازهای ضمنهای دورهطراحی و تدوین برنامه 1-0

 گیرد.

درصد( مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان فاقد کتاب راهنمای  02دهد اکثر معلمان )ن میهش نشاطور که نتایج این پژوهمان -0

در ریزی علوم اجتماعی و سایر مسئولین شود شورای برنامههای کمک درسی هستند. بر این اساس پیشنهاد میمعلم و دیگر کتاب

و برای همه معلمان کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی ارسال  ریزی و تألیف نسبت رفع نواقص مهم اقدام نمودهدفتر برنامه

 نمایند.

د شده معلمان در تدریس درس مطالعات اجتماعی مطابق آنچه که در برنامه قصدهد طور که نتایج این پژوهش نشان میهمان -3

:بر این اساس الزم است ند.های آموزش این درس تسلط کافی ندارکنند و لذا بر روشپیشنهاد شده است عمل نمی  

 های تدریس مطالعات اجتماعی آشنا شوند.خدمت معلمان با روشهای ضمناز طریق برگزاری دوره 3-1

هایی از تدریس موفق معلمان برای آموزش سایر معلمین به آنها معرفی شود و های تدریس نمونهاز طریق برگزاری جشنواره 3-0

 و بررسی با حضور معلمان مطالعات اجتماعی صورت گیرد.پس از نمایش هر تدریس، جلسه نقد 

اکثر معلمان در کالس آموزش مطالعات اجتماعی از انجام کارهای گروهی دهد طور که نتایج این پژوهش نشان میهمان -4

براین اساس  ند.اآموزان و کمبود فضا برای کارگروهی در کالس ذکر کردهکنند و مشکالتی چون زیادی تعداد دانشاستقبال نمی

 الزم است:

های گروهی و نحوه ارزشیابی از عملکرد افراد در گروه به های سازماندهی فعالیتدر مورد نقش و اهمیت کارگروهی و روش 4-1

 های الزم داده شود.معلمان آموزش

و احیاناً نامناسب بودن میز و گروهی آموزان در کالس و کمبود فضای الزم برای انجام کارهایبا توجه به حجم زیاد دانش 4-0

برطرف  هاگروهی، الزم است شرایطی فراهم شود که مشکالت یاد شده در کالسهایها برای اجرای فعالیتهای کالسصندلی

 گروهی از هر نظر فراهم شود.گردیده و زمینه برای انجام اجرای کارهای
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./ هدف ها( به 12اند در حد مورد انتظار ) تحقق آموزان نتوانستهدانشهای دانشی، مهارتی و نگرشی نشان داد که نتایج آزمون -9

 شود:اهداف نگرشی و مهارتی این برنامه نایل شوند بر این اساس پیشنهاد می

های مهارتی و نگرشی را بیشتر مورد یادگیری هدف -به معلمان مطالعات اجتماعی آموزش داده شود که در فرایند یاددهی 2-1

 دهند.  توجه قرار

آموزان های عملکردی دانشالزم است به معلمان مطالعات اجتماعی آموزش داده شود که چگونه در جریان تدریس فعالیت 2-0

آموزان در این و ارائه بازخوردهای مناسب برای رفع موانع و مشکالت یادگیری دانش هامد نظر قرار داده و به ارزشیابی مهارت

 .زمینه اقدام کنند
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