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  چكيده
شـده مطالعـات     شـده و كسـب    اجـرا  شـده،   درسـي قصـد    پژوهش حاضر ميزان همخواني برنامـه 

ايـن پـژوهش از نـوع    . اجتماعي سال اول دبيرستان در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است
، اعضـاي شـوراي   شـامل  جامعه مورد مطالعه اين پـژوهش . تحليلي است -هاي توصيفي پژوهش
زان سال اول آمو انشهاي آموزشي و د مطالعات اجتماعي، مديران، معلمان، سرگروهريزي  برنامه

ســرگروه  19آمــوز،  دانــش 200مــدير،  20حجــم نمونــه پــژوهش شــامل . دبيرســتان بــوده اســت
هــاي  آمــوز بــه عنــوان نماينــدگان گــروه دانــش 60آموزشــي مطالعــات اجتمــاعي شــهر تهــران، 
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  يئاستاد دانشگاه عالمه طباطبا -2
  ت علمي دانشگاه تربيت دبير رجاييأعضو هي -3
   يئدانشجوي دكتر ي برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبا -4
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آمـوزان   آموزان و نمايندگان دانش براي معلمان و مديران، دانش. معلم بودند 52آموزان و  دانش
هاي مورد نياز بـر اسـاس    داده. اي استفاده شد اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه ز روش نمونها

اعضـاي   ريـزي مطالعـات اجتمـاعي، نظـر سـنجي از      مطالعه و تحليل كليه اسناد مربوطه به برنامـه 
آمـوزان،   هاي آموزشي، دانـش  مطالعات اجتماعي، مديران، معلمان، سرگروهريزي  شوراي برنامه

كـالس   20آزمون دانشي، مهارتي و نگرشي، ميانگين نمرات مستمر و پايـاني و مشـاهده   اجراي 
نتايج ايـن پـژوهش، ضـمن ارائـه      .درس مطالعات اجتماعي در شهر تهران گردآوري شده است

تصويري روشن از برنامه درسي مطالعات اجتماعي در سه مرحله ياد شده حاكي از آن است، بـا  
اما در مرحله اجـرا بـا مشـكالت     ،عات اجتماعي طرح نسبتاً مناسبي داردرسي مطالكه برنامه د آن

متعددي مانند ناكافي بودن آموزش معلمان، عدم دسترسي به امكانات مورد نياز براي آمـوزش،  
آموزان در طـول سـال    همچنين بر اساس بررسي نمرات دانش. روبه رو است... سنگيني محتوا و 
آموزان در آزمـون دانشـي    شي، مهارتي و نگرشي، عملكرد دانشسه آزمون دان تحصيلي و نتايج

در آزمـون   آمـوزان  عملكـرد دانـش  اما آزمون مهارتي در حد رضايت بخـش بـوده    ،خوب بوده
هاي مشاهده شده در اجرا و همچنين تحقق  بنابراين با توجه به ضعف. نگرشي ضعيف بوده است

مطالعات اجتماعي، مديران و  ريزي ي برنامههاي نگرشي و مهارتي، الزم است شورا نيافتن هدف
ها موجـود در سـه برنامـه     معلمان با تالش بيشتر، راهكارهاي مناسب در زمينه كاهش ناهماهنگي

  .شده مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان ارائه دهند شده و كسب شده، اجرا درسي قصد

درسـي    شـده، برنامـه    درسـي اجـرا    نامـه شده، بر درسي قصد  درسي، برنامه  برنامه :واژگان كليدي
  .شده  كسب

  مقدمه
ل مهمي كه معمـوال كـل جوامـع، مخصوصـاً جوامـع در حـال رشـد، در ارتبـاط بـا          ئازجمله مسا

نقـش   هـاي درسـي،   از آنجـا كـه برنامـه   . ارزشيابي اسـت  آموزش و پرورش با آن مواجه هستند،
 شـده،   هاي درسي قصـد  همخواني برنامهبررسي ميزان  محوري در نظام آموزشي دارند، بنابراين
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هاي درسي متناسب و نظام آموزشـي كارآمـد، امـر     شده به منظور ارائه برنامه  شده و كسب  اجرا
هايي كه براي هدايت يادگيري در مدارس  اي از طرح درسي مجموعه  برنامه. مهم و حياتي است
بازيـابي در چنـد سـطح كلـي عرضـه      معمـوالً ايـن برنامـه در اسـناد قابـل      . شود از آن استفاده مي

هـا بـه همـان شـكلي كـه يادگيرنـدگان آن را        عالوه بر آن به اجرا در آوردن اين طـرح . شود مي
ايـن تجـارب در محـيط    . شـود  نمايـد هـم اطـالق مـي     كنند و يك ناظر آن را ضبط مي تجربه مي

 دهنـد  مـي  محيطـي كـه محتـواي يـادگيري را هـم تحـت تـأثير قـرار        . افتنـد  يادگيري اتفـاق مـي  
  ).5،ص1،2012گالتئورن، بوسكو، وايتهد و بوسكو(

هـاي درسـي معمـوالً از سـه نـوع برنامـه درسـي         در فرايند طراحي، توليـد و اجـراي برنامـه   
درسـي قصدشـده كـه گـاهي      برنامـه . آيـد  سخن به ميان مـي  4شده و كسب 3شده ، اجرا2قصدشده

به ). 6ص ،1998 ،5تشرينگ(شود  فته ميهم گ» رسمي«يا » نوشتاري«اوقات به آن، برنامه درسي 
يادگيري و شيوه ارزشيابي پيشرفت يادگيري در  -هاي ياددهي ها، محتوا و روش  هدفها،  آرمان

ريزان تهيـه و   شده توسط كارشناسان و برنامه برنامه درسي قصد. كند يك برنامه درسي اشاره مي
اين برنامـه در يـك نظـام    . شود يز ميتوليد شده و در سطح ملي يا نظام آموزشي به مدارس تجو

هـا و   هاي درسي، راهنماي برنامه، امتحانات، دستورالعمل آموزشي معموالً از طريق تحليل كتاب
منظـور از  ). 27،ص6،1993روبيتايـل ( گيـرد  هاي رسمي، مورد بررسي و مطالعه قرار مـي  بخشنامه
يـادگيري اسـت كـه بـر اسـاس       -يهاي يادده شده، مجموعه اقدامات و فعاليت درسي اجرا برنامه
انـد در محـيط واقعـي مدرسـه و      درسي مورد نظر و آنچه كه معلمان از آن برداشـت كـرده   برنامه
اين برنامه در سطح كالس درس است و در واقـع تفسـير و   . آيد هاي درس به اجرا در مي كالس

ه و اعتقـاد آنهـا در   شده توسط معلمان است كه با توجـه بـه تجربـ     درسي قصد  برداشتي از برنامه

                                                 
1  . Glatthorn, Bosche,Whitehead & Bosche 
2. Intended curriculum 
3. Implemented curriculum 
4  . Attained curriculum 
5. Tshering 
6. Robitaille 
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درسـي   مـراد از برنامـه  ). 5،ص1997و همكـاران،  1اسـكيمدت ( آيـد  كالس درس به اجرا در مـي 
درسـي در مجموعـه    هايي است كه از طريق به اجرا در آمدن برنامـه  شده در واقع يادگيري كسب
ين مرحلـه  رود كه در ا انتظار مي. آيد آموزان به وجود مي هاي دانش ها و نگرش ها، مهارت دانش
شـده نايـل گردنـد بـه      درسي قصد هاي برنامه آموزان بتوانند به بخش قابل توجهي از هدف دانش

آموزان است و به نتايج حاصل از رويدادهاي كه در كـالس   طور كلي اين برنامه در سطح دانش
ــي ــاق م ــاره دارد   درس اتف ــد اش ــدي، (افت ــا ؛1385احم وجــود فاصــله و  ). 5ص ،2003 ،2مونيك

نگي بسيار ميان سه برنامه مذكور به عنـوان ضـعف اساسـي در هـر برنامـه درسـي قلمـداد        ناهماه
  .ريزي درسي بايد بكوشد تاآن را به حداقل برساند اندركار فرايند برنامه شود كه گروه دست مي

شده طرحي است براي آموزش و يادگيري، صرف توجـه بـه    درسي قصد از آنجا كه برنامه
گيري و توليد يك برنامـه، فـراهم كننـده ضـمانت      در مراحل شكل 4ايانيپو  3ارزشيابي تكويني

شـده   درسـي قصـد   برنامـه . هـاي درس نيسـت   اجرايي براي موفقيت آن در موقعيت واقعي كالس
هاي انجام شـده بـه اجـرا در نيايـد و در      بيني ممكن است تحت تأثير عوامل گوناگون، طبق پيش

  . وب در فراگيران محقق نشودهاي آموزشي آن به نحو مطل نهايت هدف
بر اين اساس، براي شناسايي نقاط قوت و ضعف يك برنامه درسي ضـروري اسـت كـه بـا     

شـده   شده و كسب شده، اجرا مند و همزمان در مرحله اجراي سراسري، سه برنامه قصد روش نظام
دادن و  وه بر نشانيابي عال ها و اطالعات به دست آمده از اين ارزش يافتهمسلماً، . ارزشيابي شوند

 مطالعـات اجتمـاعي  درسـي   ل و مشـكالت مربـوط بـه هـر يـك از عناصـر برنامـه       ئبازنمايي مسـا 
، مطالعات اجتماعيريزي اين درس، معلمان  اندركاران برنامه اطالعات ارزشمندي را براي دست

فـراهم خواهـد آورد، تـا     مطالعات اجتماعيهاي آموزشي درس  مديران مدارس و اعضاي گروه

                                                 
1. Schmidt 
2  . Monica 
3. Formative evaluation 
4. Summative evaluation 
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هـاي   بتوانند براي اصالح، بهبود و يا تغيير اين برنامه در راستاي نيازهاي جامعـه و فراگيـران گـام   
  .اساسي بردارند

درسـي مطالعـات اجتمـاعي در جريـان      با عنايت به موارد مذكور، ضروري است كه برنامـه 
لـذا  . گـردد  شـده بررسـي  درسي قصد  اجرا مورد مطالعه قرار گرفته و ميزان همخواني آن با برنامه

درسي مطالعات اجتماعي در سه حالت ياد شده اهميـت خـود را نشـان      ترسيم تصويري از برنامه
تواند مسائل و مشكالت احتمالي بين سه بخـش يـاد شـده را از     انجام چنين پژوهشي مي. دهد مي

اي در زمينه طراحـي و اجـراي    جهت وجود تعادل و همخواني مشخص نمايد و اطالعات ارزنده
  .ريزي آموزشي مطالعات اجتماعي قرار دهد اندركاران برنامه هاي درسي در اختيار دست نامهبر

شده، اجرا شده و كسب شده را به صـورتي كـه تـاكنون      پژوهش حاضر برنامه درسي قصد
مورد توجه قرار نگرفته بررسي نمـوده و رابطـه بـين عناصـر و متغيرهـاي مربوطـه را بـه صـورت         

بنابراين چنين اطالعاتي . ور كلي بين عوامل مرتبط به هم تعيين مي نمايدتفكيك شده و هم به ط
  . ريزان در هر كشوري است به دو دليل مورد نياز متوليان و برنامه

بررسي ميـزان همـاهنگي و همخـواني برنامـه درسـي      «درپژوهشي با عنوان ) 1383(اخالقي 
به جز عنصـر محتـوا   : نتيجه گرفت. »قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان

هـاي مهـارتي و    هـاي نگرشـي و دانشـي در ديگـر عناصـر برنامـه درسـي اعـم از هـدف          و هدف
شـده مطالعـات اجتمـاعي     شـده و اجـرا   ارزشيابي ميـان برنامـه درسـي قصـد    هاي تدريس و  روش

  .همخواني وجود ندارد
شـده درس مطالعـات    سـي اجـرا  در ارزشيابي برنامـه «درپژوهشي با عنوان ) 1383( پور كاظم

اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري بر اساس مـدل سـه بعـدي روبيتايـل از ديـدگاه دبيـران و       
آمـوزان در دسـتيابي بـه قلمروهـاي      دانـش : نتيجـه گرفـت  » شـده  درسي قصـد  مقايسه آن با برنامه

دسـتيابي بـه   كـه در   انـد، در حـالي   شده مطالعات اجتماعي موفـق بـوده   درسي قصد شناختي برنامه
درسي قصد شده درس مطالعات اجتمـاعي موفقيـت چنـداني     قلمروهاي نگرشي و مهارتي برنامه

  .اند كسب نكرده
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شـده   شـده و اجـرا   درسـي قصـد   بررسي تفـاوت برنامـه  «درپژوهشي با عنوان ) 1386(مفتخر 
: دارد يبيـان مـ  » شهروند مسئول در دوره آموزش متوسطه نظري از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي

شده شهروند مسئول با توجـه بـه    شده و اجرا درسي قصد ميزان تفاوت و تطابق برنامهبه طور كلي 
هـدف، محتـوا، روش   (درسـي   در چهـار عنصـر برنامـه   ) كم، متوسـط و زيـاد  (سه سطح ارزيابي 
  .در سطح متوسط و قابل قبولي قرار دارد) تدريس و ارزشيابي

ارزشيابي محتواي كتـاب مطالعـات اجتمـاعي سـال     «ن درپژوهشي با عنوا) 1380(نارمنجي 
بــه جــز در اصــل : دارد بيــان مــي» آمــوزان و دبيــران اول نظــام جديــد متوســطه از ديــدگاه دانــش

هاي آموزش اجتماعي در ساير موارد اعم از هماهنگي محتوا با توانايي  هماهنگي محتوا با هدف
آمـوزان بـا حقـوق و     آشـنا سـاختن دانـش   آمـوزان،   ن، توجه به عاليـق دانـش  گا ذهني يادگيرنده

هاي اجتماعي  هاي مناسب براي فعاليت وظايف اجتماعي و شركت در امور مدني، ايجاد فرصت
آموزان و سازماندهي و ارتباط مطالب فصول با يكديگر به ميزان مطلـوب   خارج از كالس دانش

  . رعايت نشده است
توان چنـين نتيجـه    گرفته در اين زمينه مي هاي انجام هاي پژوهش بندي كلي از يافته در جمع

شده و اجراشده مطالعـات   درسي قصد هايي از برنامه هاي پيشين، همگي، جنبه گرفت كه پژوهش
شـده   درسـي كسـب   اند و در مورد برنامـه  هاي متفاوت مورد بررسي قرار داده اجتماعي را در پايه

آموزان، تـاكنون پژوهشـي    ادگيري دانشي مطالعات اجتماعي بر كيفيت ي يعني اثر اجراي برنامه
سـه   ،از اين نظر پژوهش حاضر نخستين مطالعه در اين زمينه است كـه اوالً . صورت نگرفته است

اي  شده مطالعات اجتماعي را در ارتباط با هم و به شيوه شده و كسب شده، اجرا درسي قصد برنامه
نامه مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان را ميزان تحقق اهداف بر كند، ثانياً يافته بررسي مي نظام

هــاي قبلــي كــه فقــط بــه چهــار عنصــر  كنــد و ثالثــاً، بــرخالف پــژوهش بررســي و ارزشــيابي مــي
توجه داشتند اين پژوهش به ديگر عناصر ) هدف، محتوا،روش تدريس و ارزشيابي(درسي  برنامه

  .امكانات نيز پرداخته است سازي معلمان و مديران و همچنين تجهيزات و و همچنين به آماده
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 بيان مسأله

ــه  ــد برنام ــيابي اســت      فراين ــرا و ارزش ــد، اج ــه طراحــي و تولي ــه مرحل ــامل س ــزي درســي ش . ري
ريزان درسـي بـه    ريزي درسي بر اين باورند كه معموالً بين آنچه كه برنامه اندركاران برنامه دست

ه در عمـل از جانـب معلمـان و    كنند و آنچـه كـ   درسي قصدشده طراحي و توليد مي عنوان برنامه
شود و آنچه كـه فراگيـران در اثـر اجـراي برنامـه كسـب        آموزان در كالس درس اجرا مي دانش
مهـر محمـدي،   (گيرد، فاصله قابل تـوجهي وجـود دارد    هاي آنان قرار مي كنند و جز آموخته مي

1383 .(  
فراينـد اجـراي    ريزان درسي آن است كه بـا نظـارت بـر    به همين جهت تمام كوشش برنامه

برنامه تا حد امكان بتوانند ارتباط اين سه مرحله را با يكديگر تشـخيص داده و از ايـن طريـق بـه     
و  تفاوت نظر 1گودلد. شده كمك كنند شده و كسب شده، اجرا كاهش فاصله بين سه برنامه قصد

هـا و   سـيله شـده را ناشـي از جـدايي و    شـده و كسـب   شده، اجـرا  درسي قصد عدم توافق بين برنامه
  ).360،ص1378خوي نژاد،( داند ها در تعليم و تربيت مي هدف

هـاي   همخواني برنامه درسي عبارت از حصول اطمينان در هماهنگي نزديك و دقيق برنامـه 
پوشـي از تحقيقـات    نظـر و چشـم   بنابراين صـرف  .و كسب شده است شده ، اجراشده درسي قصد

و  شده ، اجراشده هاي درسي قصد اني ميان برنامهگيري همخو مهم، سدي عمده در ايجاد و شكل
در اكثر مدارس، هماهنگي اندكي ميان سه برنامه درسي مطرح شده . رود شده به شمار مي كسب

لذا، مديران و معلمان مدارس به آساني قادر به حل اين مسائل از طريق ايجـاد يـك    .وجود دارد
  ).2009 ،2بوسكو و وايتهدگالتئورن، ( برنامه درسي منسجم و پايدار هستند

هاي درسـي آنچـه كـه بـيش از همـه ذهـن        بنابراين در فرايند طراحي، توليد و اجراي برنامه
ريزان درسي را به خود مشغول كرده است پاسخ دادن به اين پرسش اساسـي اسـت كـه تـا      برنامه

در عمـل  درسـي و نهايتـاً آنچـه كـه      گيـري و اجـراي برنامـه    چه اندازه در مراحل مختلف شـكل 

                                                 
1. Goodlad 
2  . Glatthorn, Bosche,Whitehead & Bosche 
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دريافت پاسـخ مناسـب بـراي ايـن     . گيرند هماهنگي و همخواني وجود دارد آموزان ياد مي دانش
دارد تا بـا نـوعي دقـت و وسـواس      ريزي درسي را بر آن مي اندركاران فرايند برنامه سؤال، دست

درسي را در صحنه واقعي مدرسـه و كـالس    ريزي، توليد و اجراي برنامه علمي كليه مراحل طرح
س دنبال نمايند تا از اين طريق وجود تفاوت ميان اين مراحل را به حداقل رسانده و اقـدامات  در

درسي ايجاد شده به عمـل   الزم را در جهت تصحيح حركت و ايجاد تعادل و همخواني در برنامه
  .آورند

 مطالعات اجتمـاعي درسي  كه آيا برنامهتوان اين پرسش اساسي را مطرح ساخت  اكنون مي
آيـد؟ مشـكالت اجـراي ايـن      شده در سطح مدارس كشور بـه اجـرا در مـي    قصده اس برنامهبر اس

آموزان كدام است؟ تـا چـه انـدازه اجـراي ايـن برنامـه        برنامه از ديدگاه مديران، معلمان و دانش
هاي مورد انتظار را در مخاطبـان خـود پديـد آورد؟     ها و نگرش ها، مهارت توانسته است دانستني

تـا چـه انـدازه     از اجزاء و عناصر اين برنامه به تغيير، بازنگري و اصالح نياز دارد؟هايي  چه بخش
شده درس مطالعات اجتماعي در چهار عنصر اصـلي برنامـه يعنـي     شده و كسب درسي اجرا برنامه

آمـوزان، هماهنـگ بـا     هاي دانش يادگيري و ارزشيابي از آموخته -هدف، محتوا، روش ياددهي
هاي ياد شـده در چـه مـواردي     ها در برنامه ده است و مشكالت و عدم تعادلش قصد درسي برنامه
هايي از اين دست، پژوهشگر را بـر آن داشـته اسـت     هايي مناسب براي پرسش يافتن پاسخ ؟است

سـال اول دبيرسـتان را    مطالعـات اجتمـاعي  شـده   شده و كسب ا درسي اجر كه به طور جامع برنامه
ر اين اساس، اين پژوهش با استناد به نظرسـنجي و بررسـي عملكـرد    ب. يابي قرار دهد مورد ارزش

آموزان مـدارس نمونـه منتخـب از شـهر تهـران و همچنـين نظرسـنجي از         مديران، معلمان، دانش
انجام گرفته است تا از  ريزي و مولفان كتاب هاي آموزشي و اعضاي شوراي برنامه اعضاي گروه

هـاي   تصميمات مقتضي در جهت اصالح و بهبـود برنامـه   اين طريق اطالعات الزم را براي اتخاذ
  . ريزي آموزشي قرار دهد اندركاران برنامه در اختيار دست مطالعات اجتماعيدرسي 
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  تحقيق هاي هدف
برنامـه قصـد   (ارزيابي و شناسايي فرآيند طراحي و تدوين برنامه درسـي مطالعـات اجتمـاعي     -1

هـاي   يادگيري و ارزشيابي از آموخته -روش ياددهيدر چهار عنصر عمده هدف ، محتوا، ) شده
  .آموزان دانش

در ) برنامـه اجـرا شـده   (بررسي و ارزيابي نحوه اجراي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي   -2
 -آماده سازي و توجيه معلمان و تعقيب عناصـر هـدف، محتـوا، روش يـاددهي    : مواردي از قبيل

  .موزانآ ي دانشها يادگيري و ارزشيابي از آموخته
و  هـا  ، مهـارت هـا  شامل دانش) برنامه كسب شده(آموزان  ارزيابي ميزان يادگيري دانش -3

  .نگرش از طريق اجراي برنامه درسي مطالعات اجتماعي
ارزيابي ديدگاه و نظرات معلمـان و مـديران در مـورد كيفيـت برنامـه درسـي مطالعـات         -4

  . اجتماعي و اثرات اين برنامه بر نحوه نگرش آنها
ارائه تصوير كلي از ميزان همخواني و هماهنگي بين سه برنامه درسي قصد شـده، اجـرا    -5

   .شده و كسب شده مطالعات اجتماعي با توجه به عناصر مؤثر در برنامه درسي
تدوين و ارائه الگوي مطلوب به منظور كم كردن فاصـله بـين سـه برنامـه درسـي قصـد        -6

 .اجتماعي با توجه به عناصر مؤثر در برنامه درسيشده، اجرا شده و كسب شده مطالعات 

 هاي تحقيق سوال

شـده و ميـزان    شـده و كسـب   اجـرا شده،  درسي قصد با توجه به اينكه حوزه اين بررسي، سه برنامه
هاي ويژه پژوهشي در ارتباط بـا هـر يـك از ايـن سـه       سه برنامه است، پرسش همخواني ميان اين

  : برنامه به شرح زير است

  هاي مربوط به برنامه درسي قصد شده  پرسش -الف
در برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي چگونـه   ) ي اساسيها فرض(جهت دهي ارزش و فلسفي  -1

  بوده است؟ 
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  نياز سنجي در برنامه درسي مطالعات اجتماعي چگونه صورت گرفته است؟ -2
  اند؟  هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي چگونه انتخاب و تدوين شده هدف -3
  محتواي برنامه درسي مطالعات اجتماعي چگونه انتخاب و سازماندهي شده است؟  -4
يـادگيري، در برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي چگونـه        -هـاي يـاددهي   الگو و روش -5

  انتخاب و سازماندهي شده است؟
هايي براي ارزشـيابي پيشـرفت يـادگيري دانـش آمـوزان در برنامـه درسـي         از چه روش -6

  العات اجتماعي استفاده شده است؟ مط
در زمان طراحي و تدوين (فرآيند ارزشيابي تكويني از برنامه درسي مطالعات اجتماعي  -7
  چگونه بوده است؟ ) برنامه

  شده  درسي اجرا هاي مربوط به برنامه پرسش -ب
ونـه  درسـي مطالعـات اجتمـاعي چگ    سازي و توجيه معلمان و مـديران نسـبت بـه برنامـه     آماده -1

  صورت گرفته است؟ 
درسي مطالعـات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان تـا چـه انـدازه از نظـر امكانـات و           برنامه -2

  تجهيزات مورد حمايت قرار گرفته است؟ 
هاي  در كالس(درسي مطالعات اجتماعي بيني شده در برنامه هاي پيش تا چه اندازه هدف -3
  شود؟  پيگيري مي) درس

درسـي مطالعـات    بيني شـده در برنامـه   زان تا چه اندازه محتواي پيشآمو معلمان و دانش -4
  كنند؟  اجتماعي را در مدارس اجرا مي

درسـي مطالعـات    بيني شـده در برنامـه   يادگيري پيش -هاي ياددهي تا چه اندازه از روش -5
  كنند؟  اجتماعي استفاده مي

درسـي مطالعـات     در برنامـه آمـوزان   هـاي دانـش   تا چه اندازه شيوه ارزشيابي از آموخته -6
  آيد؟  بيني شده در برنامه به اجرا در مي هاي پيش اجتماعي مطابق با روش
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 شده  درسي كسب هاي مربوط به برنامه پرسش -ج

درسـي مطالعـات اجتمـاعي سـال اول دبيرســتان در      هـاي دانشــي برنامـه   تـا چـه انـدازه هـدف     -1
  آموزان محقق شده است؟ دانش

هاي مهارتي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان در     دفتا چه اندازه ه -2
  آموزان محقق شده است؟ دانش

درسي مطالعات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان در     هاي نگرشي برنامه تا چه اندازه هدف -3
  آموزان محقق شده است؟ دانش

  شناسي پژوهش روش
هـاي   در آن بـا اسـتفاده از روش   تحليلـي اسـت كـه    -هـاي توصـيفي   اين پژوهش از نوع پژوهش

هاي آموزشي و كارشناسـان   آموزان، سرگروه سنجي از معلمان، مديران، دانش تحليل محتوا، نظر
هـاي درس و در نهايـت    اجراي برنامـه در كـالس   مطالعات اجتماعي و همچنين، مشاهده فرآيند

آمـوزان، بـه    شاجراي سه آزمـون دانشـي، مهـارتي و نگرشـي در مـورد پيشـرفت يـادگيري دانـ        
شده مطالعات اجتماعي سـال اول   شده و كسب اجرا شده، درسي قصد توصيف و مقايسه سه برنامه

  . پردازد دبيرستان مي

  گيري جامعه و روش نمونه
  :جامعه آماري در اين پژوهش به شرح زير است

درسـي مطالعـات اجتمـاعي، كتـاب درسـي و كتـاب        كليه اسناد، شامل راهنماي برنامـه  - 1
 . اي تدريس مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستانراهنم

درســي مطالعــات اجتمــاعي ســال اول دبيرســتان اعــم از  ريــزي اعضــاي شــوراي برنامــه - 2
  .ريزان و مؤلفان كتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان كارشناسان، برنامه

رش كليه معلمان مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان شاغل در سازمان آموزش و پرو - 3
  .شهر تهران
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  .هاي اول دبيرستان مناطق نوزده گانه شهر تهران آموزان پايه كليه دانش - 4

  .كليه مديران مدارس دبيرستان مناطق نوزده گانه شهر تهران - 5

گانـه   هاي آموزشي مطالعات اجتماعي در سطح منـاطق نـوزده   كليه معلمان عضو گروه - 6
  .شهر تهران

  گيري هاي نمونه روش
گيـري تصـادفي    ونه مناسب از جوامع مورد نظر در اين ارزشـيابي از روش نمونـه  براي انتخاب نم

  :اي به شرح زير استفاده شده است مرحله اي چند خوشه
ريزان درسي گـروه علـوم اجتمـاعي و     گيري در سطح جامعه كارشناسان، برنامه روش نمونه

  . مؤلفان كتاب به روش شمارش كامل افراد بوده است
ب نمونه مورد نظر در اين پژوهش، ابتدا مناطق نوزده گانه شهر تهران به پنج به منظور انتخا

حوزه جغرافيايي شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم گرديد و از هـر حـوزه يـك منطقـه     
، سپس از هر منطقه آموزشي به طور )14و19، 8، 6، 2مناطق(آموزشي به قيد قرعه برگزيده شده 

در مرحلـه بعـد   . مدرسه دبيرستان دخترانه انتخاب گرديد 2پسرانه و مدرسه دبيرستان  2تصادفي 
در آخـرين  . كالس به قيد قرعه انتخاب گرديـد  1هاي موجود  در مدارس منتخب از ميان كالس

آمـوز بـه روش تصـادفي     دانش 10هاي منتخب از هر كالس  آموزان كالس مرحله از ميان دانش
  .به عنوان نمونه مورد نظر برگزيده شد

هـاي منتخـب بـه عنـوان نمونـه       كليه مديران مدارس منتخب و همچنين كليه معلمان كالس
  . آماري سازمان آموزش و پرورش تهران در اين ارزشيابي شركت نمودند
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، )نفـر دختـر   100نفـر پسـر و    100(  آموز دانش 200مدير،  20به طور كلي در اين پژوهش 
آمـوز بـه عنـوان نماينـدگان      دانـش  60ان، سـرگروه آموزشـي مطالعـات اجتمـاعي شـهر تهـر       19

  .اند به عنوان نمونه آماري شركت داشته 1معلم 52آموزان و  هاي دانش گروه

 ابزارهاي پژوهش

هاي مورد نياز از ابزارهاي  آوري داده هاي ويژه پژوهش، براي جمع ها و پرسش با توجه به هدف
 :زير استفاده شده است

مطالعـه، تحليـل و   : ه برنامه درسي قصد شده كـه شـامل  برگه خالصه اطالعات مربوط ب -1
بررسي اسناد و مدارك مربوط به فرآيند طراحي و تـدوين برنامـه مطالعـات اجتمـاعي و تحليـل      
محتواي كتاب درسي و كتاب راهنماي معلم و مطالعه جـزوه راهنمـاي برنامـه درسـي مطالعـات      

  . اجتماعي
ريـزي   اعضاي شـوراي برنامـه  (ان و مؤلفان كتاب ريز برگه مصاحبه با كارشناسان، برنامه -2

  . در برنامه درسي مطالعات اجتماعي پيرامون برنامه طراحي شده) علوم اجتماعي
آمـوزان پيرامـون چگـونگي اجـراي      پرسشنامه نظرخواهي از معلمـان، مـديران و دانـش    -3

ن و نحـوه اجـرا و   برنامه مطالعات اجتماعي و همچنين آموزش و توجيه مقدماتي معلمان و مديرا
هـاي تـدريس و    ارزشيابي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي و تغييراتـي كـه ايـن برنامـه در روش     

  . نگرش آنها داشته است
هاي مشاهده از نحوه تدريس دبيـران درس مطالعـات اجتمـاعي بـه منظـور كسـب        برگه -4

  ). چك ليست مشاهده رفتار(اطالع از نحوه برنامه اجرا شده 

                                                 
نفـر از معلمـان    22هاي آموزشي مناطق آموزشي منتخب شـهر تهـران بودنـد و همچنـين      ل گروهئوتعداد ده نفر از معلماني كه مس: توجه -1

شـركت داشـتند، بعـداً بـه      1390اسـفند  ) 2گروه علوم اجتمـاعي منطقـه   (شناسي شهر تهران  سال اول دبيرستان كه در همايش دبيران جامعه
 .اند نفر از معلمان در اين ارزشيابي شركت داشته 52علمان افزوده شدند و بر اين اساسنمونه آماري م
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هـاي   هاي آموزشي مطالعـات اجتمـاعي و نماينـدگان گـروه     رخواهي از سرگروهفرم نظ -5
هـاي تـدريس    آموزان به منظور بررسي كم و كيف برنامه درسي مطالعات اجتماعي، روش دانش

هاي گروهي و بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف مربـوط بـه        و ارزشيابي معلمان، نحوه انجام فعاليت
  درس مطالعات اجتماعي 

آزمون دانشي، نگرشي و مهارتي به منظور سـنجش ميـزان يـادگيري و تغييـر     هاي  برگه -6
  .ها ها و نگرش ها، مهارت آموزان در سه حوزه دانستني رفتار دانش

آمـوزان در امتحانـات نوبـت دوم و پايـاني بـه منظـور        نمرات پيشـرفت تحصـيلي دانـش    -7
نگرشـي و مهـارتي دريافـت     آمـوزان در آزمـون دانشـي،    مقايسه اين نمرات با نمراتي كه دانـش 

ها مورد بررسي و سـنجش قـرار    تا از اين طريق اثرات برنامه اجرا شده بر تغيير رفتار آن. اند كرده
  . گيرد

  هاي پژوهش  روش تعيين روايي و پايايي ابزار
ــژوهش از نظــرات كارشناســان و اعضــاي شــوراي     ــه ابزارهــاي پ ــين روايــي كلي ــه منظــور تعي ب

نفـر از معلمـان مطالعـات اجتمـاعي سـال اول       2اجتمـاعي دوره دبيرسـتان،    ريزي مطالعات برنامه
هـاي آمـوزش مطالعـات اجتمـاعي و نظـرات اسـتاد راهنمـا و مشـاور          نفر از سرگروه 2دبيرستان،
  .استفاده شد

بـا در  ( براي تعيين برآورد پايايي يا ثبات دروني ابزارهاي طرح از فرمـول آلفـاي كرانبـاخ    
  .استفاده شد) اي آماري سؤاالت هر ابزاره نظر گرفتن مشخصه

 1هاي اين طرح در جدول  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هر يك از ابزار
  .اشاره شده است
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  ضريب آلفاي كرانباخ براي هر يك از ابزارهاي طرح .1جدول 
  مقدار ضريب آلفاي كرانباخ  نوع ابزار  رديف

  921/0  اننامه نظرسنجي از مدير پرسش  1
  952/0  نامه نظرسنجي از معلمان پرسش  2
  861/0  نامه نظر سنجي از دانش آموزان پرسش  3
  897/0  هاي تدريس معلمان چك ليست مشاهده از روش  4
  912/0  آزمون دانشي پيشرفت تحصيلي  5
  890/0  آزمون مهارتي پيشرفت تحصيلي  6
  871/0  آموزان نگرش دانش آزمون سنجش  7

هـاي آموزشـي    فـرم نظرسـنجي بـا اعضـاي گـروه     (يايي ابزارهـاي كيفـي طـرح    در مورد پا
استاد (يابان  از روش توافق ارزش) آموزان مطالعات اجتماعي و فرم نظرسنجي با نمايندگان دانش

ياب به طور جداگانه تعـدادي از مـوارد را    بدين معني كه دو ارزش. استفاده شد) راهنما و مشاور
ق نظـر بـين آنهـا نشـان داد كـه ابزارهـاي تهيـه شـده از ثبـات ارزشـيابي           يابي كردند، توافـ  ارزش

  .برخوردارند

  هاي پژوهش روش تجزيه و تحليل يافته
هـاي اجرايـي از    هـاي حـوزه   هاي مرتبط با هر يك از پرسـش  به منظور تجزيه و تحليل داده

آمـار   هـاي  هـاي كمـي از روش   براي توصـيف داده . هاي كمي و كيفي استفاده شده است روش
اسـتفاده شـد همچنـين بـراي     ) تشكيل جداول، توزيع فراواني، درصد و ميـانگين : مانند(توصيفي 

هـا و   نامـه  هـا در سـؤاالت پرسـش    هاي مشـاهده شـده بـين ميـانگين نمـرات گـروه       آزمون تفاوت
ماننـد آزمـون خـي دو، آزمـون     (هـاي آمـار اسـتنباطي     هـاي پيشـرفت يـادگيري از روش    آزمون

بـه منظـور   . استفاده شـد ) رو نوف، آزمون توكي و تحليل واريانس يك طرفهاسمي -كالموگرف
هــاي كيفــي كــه  هــاي بــاز پاســخ در هـر يــك از ابزارهــاي طــرح از روش  تحليـل نتــايج پرســش 

. ها و عبارت تأكيد دارد اسـتفاده شـده اسـت    ها در قالب واژه برگردآوري، تركيب و تفسير داده
بنــدي و  االت پــس از تحليــل محتــواي هرســئوال دســتههــاي اينگونــه ســؤ در ايــن مــوارد پاســخ
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هـاي يكسـان نتيجـه كـار در يـك       و سپس بر اسـاس درك مشـترك از پاسـخ   . بندي شد اولويت
  .عبارت يا جمله تدوين شده و در موارد لزوم فراواني و درصد معين گرديد

  پژوهشهاي  يافته
  شده  درسي قصد هاي مربوط به برنامه پرسش -الف

مطالب عرضه شـده در كتـاب راهنمـاي معلـم و جـزوه راهنمـاي برنامـه درسـي و          از جمع بندي
  :توان به موارد زير دست يافت مجموعه نظرات اعضاي شوراي برنامه ريزي علوم اجتماعي مي

در برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي     ) هـاي اساسـي   فرض(دهي ارزش و فلسفي  جهت -1
 .چگونه بوده است

هـاي نظـام آموزشـي     نامه درسي مطالعات اجتماعي عمـدتاً هـدف  برمبناي فلسفي و ارزشي 
ريزان درسي بايد قبل از هر  جايي كه برنامه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و از آن

در برنامـه  . چيز شناخت درستي از ديدگاه فلسـفي، فرهنـگ و نظـام ارزشـي خـود داشـته باشـند       
سالمي ايراني، با تكيه بر محوريت نظام تربيتـي  درسي مطالعات اجتماعي، نظام ارزشي فرهنگ ا

ريـزي و مولفـان اعـالم     همچنين اعضاي شـوراي برنامـه  . استمبناي فلسفي و ارزشي بوده اسالم 
هـاي درسـي مطالعـات     ها يا كتـاب  اند كه برنامه درسي مطالعات اجتماعي با استناد به برنامه كرده

بـل از طراحـي، برنامـه مطالعـات اجتمـاعي      امـا ق  ،اجتماعي كشورهاي ديگر طراحي نشده اسـت 
 .بعضي از كشورها نظير استراليا، ژاپن، كانادا، انگلستان و آمريكا مورد مطالعه قرار گرفت

نياز سنجي در برنامه درسي مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان به چه صورتي بوده، و  -2
 بر اساس چه الگويي بوده است؟

رت است از فراينـد مطالعـه و شـناخت ماهيـت فـرد، جامعـه و       از آنجايي كه نياز سنجي عبا
در برنامه درسي مطالعات هاي آموزشي،  هاي تربيتي و هدف رشته علمي به قصد تعيين ضرورت

اسناد باالتر از برنامـه درسـي چـون قـانون اساسـي،      : اجتماعي از منابع مختلفي استفاده شده است
يران و سياسـت گـذاران، اسـتفاده از نظـرات     ، ديـدگاه مـد  ...هدف كلـي آمـوزش و پـرورش و    
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ريـزي درسـي، عاليـق، تمـايالت و      نظران حوزه برنامه دبيران، تجارب كشورهاي ديگر، صاحب
آمـوزان، انتظـارات    مشكالت دانش(هاي ذهني يادگيرنده و آسيب شناسي وضع موجود  توانايي

هـايي   هـا، نظـر خـواهي    استان هاي آموزشي و همچنين عمدتاً از طريق گروه..) جامعه، معلمان و 
آموزان و ساير افـراد بـه گـروه ارسـال گرديـده اسـت و نيـز حضـور          كه از سوي معلمان و دانش

ها و منـاطق تهـران اخـذ گرديـده      ريزي در جلسات شوراي آموزشي استان اعضاي شوراي برنامه
  .است

قياسـي و  (بـي  به طور كلي نياز سنجي دربرنامه درسي مطالعات اجتمـاعي بـا رويكـرد تركي   
تـرين مسـائل مواجـه از مـدل اسـتقرايي و در تعيـين        در تعيين مهـم . شكل گرفته است) استقرايي

 .سودمندي و ارزش گذاري و موقعيت مطلوب به صورت قياسي بوده است

 درسي مطالعات اجتماعي چگونه انتخاب و تدوين شده اند؟  هاي برنامه هدف -3

شـده شـامل سـه حيطـه      درسي قصـد  اعي مطابق برنامهدرسي مطالعات اجتم هاي برنامه هدف
و بـا توجـه بـه معيارهـاي زيـر       اسـت هاي نگرشـي   هاي مهارتي و هدف هاي دانشي، هدف هدف

  : انتخاب و تدوين شده است
بــر مفـاهيم اساســي و  تأكيـد   -3آمــوز،  نگـرش سيســتمي دانـش   -2مشـاركت فراگيــر،   -1
 -5ي مطلوب انساني، ها پرورش معيارها و نگرش -4ها به جاي انتقال انبوه واقعيت علمي،  روش

توسعه تـدريجي مفـاهيم و محـيط     -6آموزان،  ارتباط با زندگي روزمره و محيط اجتماعي دانش
توجـه بـه نيازهـاي فـرد و      -8آموزان بـراي اصـالح و تغييـر جامعـه،      ترغيب دانش -7اجتماعي، 

تعهد در مقابل جامعـه،   -11القيت، پرورش خ -10هاي فرايند تفكر،  پرورش مهارت -9جامعه، 
  هـاي آموزشـي،   توجه بـه قلمروهـاي مختلـف در هـدف     -13تاكيد بر هويت ديني و ملي،  -12
 .هاي تربيت اجتماعي توجه به نيازها و ضرورت-14

 درسي مطالعات اجتماعي چگونه انتخاب و سازماندهي شده است؟  محتواي برنامه -4

مـاعي بـا توجـه بـه اصـول زيـر انتخـاب و سـازماندهي         محتواي برنامه درسي مطالعـات اجت 
  :اند شده
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براي تحقق اين اصل از دو روش : آموزان از تجربيات خود به مفهوم برسد دانش: اصل اول
  .شود زير استفاده مي

ها عمدتاً از مسائل نوجوانان كه به مفهوم مورد نظـر ارتبـاط پيـدا كنـد، شـروع       بحث -الف
  .خواهند شد

  .آموزان ارائه شود تر براي يك مفهوم توسط خود دانشمصاديق بيش -ب
  : آموز با محيط خود تعامل فعال داشته باشد دانش: اصل دوم

  طرح سواالت اساسي در متن درس -از طريق الف
  طرح سواالت در سطوح مختلف شناختي -ب
  هاي عملي  تعيين فعاليت -ج
  هاي گروهي امكان فعاليت -د

  :از طريق .هاي مختلف محتوا ي الزم بين بخشارتباط و هماهنگ: اصل سوم
  توسعه تدريجي مفاهيم -الف
  ايجاد ارتباط مفهومي بين فصول مختلف از طريق مقدمه هر فصل  -ب

  ارتباط برنامه درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه: اصل چهارم
از طريـق  : هماهنگي برنامه با شـرايط آموزشـي، فرهنگـي و اجتمـاعي مختلـف     : اصل پنجم

هماهنـگ بـا    -هـاي عملـي و ج   انعطاف در انجام فعاليت -ب ؛استفاده از مصاديق مناسب -لفا
  جنسيت

  آموز نگرش سيستمي دانش: اصل ششم
ايجـاد فرصـت بـراي     -از طريق الف :آموز به محتواي برنامه نگرش مثبت دانش: اصل هفتم

 هاي هر درس دفتعيين و تصريح ه -احتياج به بيان و ابراز خود و ج -كارهاي گروهي ب

درســي مطالعــات اجتمــاعي چگونــه  يــادگيري، در برنامــه -هــاي يــاددهي الگــو و روش -5
  انتخاب و سازماندهي شده است؟
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توان در آموزش مطالعات اجتماعي از آنها استفاده كرد  هاي تدريس كه مي ترين روش مهم
  :عبارتند از

سـازمان دهنـده، روش   ، روش تدريس پيش )كسب مفهوم(روش تدريس آموزش مفاهيم 
تدريس بحـث گروهـي، روش تـدريس بـارش مغـزي، روش تـدريس پرسـش و پاسـخ، روش         

مشاركتي، روش تدريس اكتشافي هدايت شده، روش تدريس مطالعه موردي،  تدريس يادگيري
روش تدريس آموزش نمايشي، روش تدريس پژوهش گروهي، آموختن با هم، روش تـدريس  

ي مختلـف، روش تـدريس   ها وش تدريس تقسيم موضوع به بخشاستفاده از سواالت كليدي، ر
  .سخنراني

هاي تدريس فـوق بـه اصـول و معيارهـاي زيـر توجـه شـده         در انتخاب و سازماندهي روش
 :است

هـا، اصـل همـاهنگي ميـان روش تـدريس و       اصل هماهنگي ميـان روش تـدريس و هـدف   
به آثار پژوهشـي در انتخـاب   محتوا، اصل هماهنگي ميان روش تدريس و ارزشيابي، اصل توجه 

روش تــدريس، اصــل تناســب روش تــدريس بــا امكانــات، اصــل همــاهنگي روش تــدريس بــا  
آموزان، اصل توجه به امكان مشاركت يادگيرنده در انتخاب روش تـدريس،   خصوصيات دانش

اي معلمان، اصل تناسب روش تدريس با جمعيت كـالس، اصـل    هاي حرفه اصل توجه به مهارت
تدريس با زمـان تـدريس، اصـل تناسـب روش تـدريس بـا فضـا، اصـل توجـه بـه            تناسب روش

 .  نگري در انتخاب روش تدريس جامع

هايي براي ارزشـيابي پيشـرفت يـادگيري دانـش آمـوزان در برنامـه درسـي         از چه روش -6
  مطالعات اجتماعي استفاده شده است؟ 

درسي مطالعات اجتماعي مـورد  هاي ارزشيابي برنامه  ها و روش اصولي كه در انتخاب شيوه
  :اند عبارتند از  نظر قرار گرفته

هـاي تعيـين    شود، بلكه فعاليـت  هاي نوشتاري محدود نمي هاي ارزشيابي به آزمون شيوه - 1
 .طلبد شده در كتاب مطالعات اجتماعي نيز ارزشيابي خاص خود را مي
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هاي  كاربرد آموختهدر ارزشيابي بايد به طرح سواالتي پرداخت كه بتوان از طريق آنها  - 2
 .آموزان را مورد سنجش قرار داد دانش

در ارزشيابي بايد به طرح سواالتي پرداخت كه مربـوط بـه ارزشـيابي امـور مختلـف و       - 3
 .قضاوت درباره آنها باشد

 هاي جمعي و گروهي است ارزشيابي نبايد الزاماً انفرادي باشد، بلكه گاه مستلزم تالش - 4

هـارت برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران، مشـورت كـردن،        هاي اجتماعي نظيـر م  از مهارت - 5
 .پذيري نيز ارزشيابي به عمل آيد همكاري كردن و مسئوليت

 .آموزان از چك ليست مشاهده رفتار استفاده شود هاي دانش در ارزشيابي براي فعاليت - 6

دهنـد در   آمـوزان از كـار گروهـي خـود ارائـه مـي       هايي كه دانش نتايج كار و گزارش - 7
 .سوب شودارزشيابي مح

هـاي زيـر    آموزان در درس مطالعـات اجتمـاعي بـه شـيوه     ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
  :شود انجام مي

منظور از اين ارزشيابي، بررسي ميزان آمادگي يادگيرندگان براي : ارزشيابي تشخيصي - 1
 .گيرد باشد كه در ابتداي تدريس انجام مي درس جديد و سنجش رفتار ورودي مي

ارزشـيابي تكـويني نـوعي از ارزشـيابي اسـت كـه ميـزان پيشـرفت         : نيارزشيابي تكـوي  - 2
را بايـد   هـا  معلم نتايج اين نوع ارزشيابي. يادگيرنده را در هر مرحله از تدريس معين خواهد كرد

 .آموزان رسانده و به آنها بازخورد دهد به اطالع دانش

آموزان در هاي دانش هدر ارزشيابي پاياني يا تراكمي، مجموعه آموخت: ارزشيابي پاياني - 3
آمـوزان و قضـاوت   گـردد و هـدف آن نمـره دادن بـه دانـش      طول يك دوره آموزشي تعيين مي
 .درسي است درباره اثربخشي كار معلم و برنامه

آمـوزان بـه دو شـكل     نامـه مصـوب ارزشـيابي دو نوبتـه، ارزشـيابي از دانـش       بر اساس شيوه
متحان هر درس در هر نوبت، ميانگين نمره امتحـاني و  گيرد و نمره ا مي مانجا» پاياني«و » مستمر«

ارزشيابي مسـتمر  . شودمشخص مي 20نمره ارزشيابي مستمر همان نوبت خواهد بود كه بر مبناي 
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ها  ميزان مشاركت در فعاليت -2هاي شفاهي و كتبي تدريجي،  آزمون -1: شامل موارد زير است
داشـتن دفتـر كـار مـنظم      -4ز كـالس،  خارج اهاي انجام دادن فعاليت -3و گفتگوهاي كالس، 

انجام دادن كارهاي اختياري مانند ارائه مقاالت تحقيقـي و ابتكارهـاي    -5ها، براي انجام فعاليت
 .علمي و ادبي و هنري

در زمان طراحي و تدوين (فرآيند ارزشيابي تكويني از برنامه درسي مطالعات اجتماعي  -7
 چگونه بوده است؟) برنامه

كلي برنامه درسي مطالعات اجتماعي اعم از راهنماي برنامه و كتـاب پـس از توليـد     به طور
 .به دو صورت اعتبار بخشي شده است

هـاي دفتـر    ارزشيابي درون سازماني به ايـن صـورت كـه راهنمـا در اختيـار همـه گـروه        -1
لين و كليه مسـئو  ي مشترك دفترريزي قرار گرفته و سپس در يك زمان مشخص در جلسه برنامه

هاي مربوطه كه در همان جلسه بـا  ها نظرات و پيشنهادهاي خود را در كمسيون كارشناسان گروه
اند و مبناي اصالح راهنماي اند و مكتوب كردهحضور شركت كنندگان تشكيل شده ارائه نموده

  .برنامه قرار گرفته است
هاي آموزشي علوم  گروه(ها از طريق ارسال به استان: ارزشيابي با استفاده از نظر معلمان -2

هـا و  هـاي آموزشـي اسـتان    نظرات كتبـي معلمـان بـا كمـك سـرگروه     و اخذ ) ها اجتماعي استان
هـايي در مقطـح    اما به جهت وجود محـدوديت . بندي نظرات و اعمال اصالح بر اساس آنها جمع

توسط موسسـه   دبيرستان اين برنامه اجراي آزمايشي را طي نكرده است ولي ارزشيابي پاياني آن
 .پژوهشي سازمان انجام گرفته

در مورد كتاب نيز همين فرايند طي شده يعنـي پـس از تصـويب راهنمـاي برنامـه و تـأليف       
كتاب  بر مبناي راهنماي برنامه فرايند ارزشيابي و اعتبار بخشي كتاب نيز بـر مبنـاي همـان روش    

طـور گـزينش   ه آمـوزان بـ   ز دانـش راهنماي برنامه صورت پذيرفته عالوه بر آن در مورد كتاب ا
  .تصادفي غالباً در مناطق تهران نيز بهره گرفته شده است
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  درسي اجرا شده  هاي مربوط به برنامه پرسش -ب
درسـي مطالعـات اجتمـاعي چگونـه      سازي و توجيه معلمان و مـديران نسـبت بـه برنامـه     آماده -1

  صورت گرفته است؟ 
آموزش به معلمان (سازي نيروي انساني  طريق آماده درسي از پشتيباني از اجراي يك برنامه

هاي  كتب درسي، كتاب راهنماي معلم، بسته(و توليد مواد آموزشي مورد نياز از قبيل ) و مديران
  گيرد هاي ويديويي و پيش بيني فضاي اجرايي مناسب صورت ميآموزشي و فيلم

  معلمان) الف
بايد از دو طريق زير با اهداف ،محتـوا و عناصـر    طبق برنامه قصد شده معلمان مطالعات اجتماعي

  :شدند برنامه درسي مطالعات اجتماعي آشنا مي
  خدمت هاي آموزش ضمن از طريق برگزاري دوره -1

هـاي   درصد از معلمان مطالعات اجتماعي در دوره9/76دهد كه نتايج اين پژوهش نشان مي
. انـد  اي شـركت نداشـته   هيچ دوره درصد از آنها در 1/23خدمت شركت داشته و  آموزش ضمن

كيفيـت اجـراي    ي كه در دوره هاي ضمن خدمت شـركت كـرده بودنـد،   درصد از معلمان 2/21
هـا را بـر    درصد از معلمان ميزان تأثير ايـن دوره  3/39همچنين . اند دوره را ضعيف ارزيابي كرده

درصد  7/32م و افزايش كيفيت كار خود در آموزش مطالعات اجتماعي، در حد كم و خيلي ك
هـا تـأثير چنـداني بـر كيفيـت       توان گفـت ايـن دوره   بنابراين مي. اند در حد متوسط ارزيابي كرده
هـا و عناصـر برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي و        هـا را بـا ويژگـي    آموزش معلمان نداشته و آن

ر هـاي اساسـي را د   ضـمناً ضـعف  . يادگيري آشنا نسـاخته اسـت  -كاربست آن در فرايند ياددهي
ها از جمله ضعف مدرسان در آموزش،ضعف محتوا و مطالـب ارائـه    مورد كم و كيف اين دوره

  .اند ها بيان داشته شده و كيفيت پايين اين دوره
  از طريق كتاب راهنماي معلم -2

درسـي   خدمت، براي آمادگي معلمان جهت اجراي برنامه هاي آموزش ضمن عالوه بر دوره
اند استفاده شـده اسـت    هنماي معلم كه با همين هدف تدوين شدهمطالعات اجتماعي از كتاب را



  
 127                             ... شده اجرا شده و كسب  شده،  درسي قصد بررسي ميزان همخواني برنامه

درسـي مطالعـات اجتمـاعي در فراينـد      ها و عناصر برنامه تا عالوه بر آشنا كردن معلمان با ويژگي
  .اجراي برنامه قدم به قدم به آنها كمك نمايند

ي معلـم  بـه كتـاب راهنمـا   ) درصـد  4/65(دهد كه اكثر معلمـان   نتايج اين پژوهش نشان مي
كـه بـه كتـاب راهنمـاي معلـم دسترسـي       ) درصـد  6/34(امـا مـابقي معلمـان     ،اند دسترسي نداشته

هـا بـه   اند كـه محتـواي كتـاب راهنمـاي معلـم بـه جـز در آشـنا سـاختن آن         اند اعالم كرده داشته
آموزان در مابقي موارد از قبيل آشـنا سـاختن آنهـا بـا فلسـفه و چرايـي        ارزشيابي از نگرش دانش

هاي دانشي، مهارتي و نگرشي، آشـنا   امه درسي مطالعات اجتماعي، آشنا ساختن آنها با هدفبرن
هاي خارج از كـالس   هاي ارزشيابي مستمر، ارزشيابي كتبي، ارزيابي فعاليت ساختن آنها با روش
آموزان، آشنا ساختن آنها بـا روش تـدريس مطالعـات     هاي عملكردي دانش و ارزيابي از مهارت

هاي قبلي مـورد نيـاز بـراي     آشنا ساختن آنها با تهيه طرح درس، آشنايي با پيش دانستهاجتماعي، 
هاي پيشنهاد شده در كتاب درسي، آشـنا سـاختن    هر درس، آشنايي با انجام صحيح انواع فعاليت

و سـاير  ...) هـدف، محتـوا، روش تـدريس و    (آنها با چارچوب برنامه درسي مطالعات اجتماعي 
  .اندمك كرده يا خوب ارزيابي كردهموارد به آنها ك

توان چنين نتيجه گرفـت كـه محتـواي كتـاب راهنمـا توانسـته        با توجه به موارد ياد شده مي
است اطالعات الزم را در مورد عناصر برنامه درسي مطالعات اجتماعي در اختيـار معلمـان قـرار    

  .دهد

  مديران) ب
ها و همچنين فلسفه و چرايي برنامـه  ي با هدفاند كه تا حد اعالم داشته) درصد65(اكثر مديران 

بنابراين با توجه به اظهارات مـديران   ،درسي مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان آشنايي دارند
توان گفت ميزان آشنايي آنها با ويژگيها و عناصر برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي در حـد      مي

هـاي ضـمن خـدمت مـديران را بـا فلسـفه،        لذا الزم است از طريق برگـزاري دوره . متوسط است
هاي تدريس و نظام ارزشيابي پيشرفت يادگيري در اين درس آشنا سـازيم   اهداف، محتوا، روش
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تا آنها بتوانند با آگاهي الزم زمينه اجراي هر چه بهتر برنامه درسي مطالعـات اجتمـاعي را بـراي    
  .آموزان در سطح مدرسه خود فراهم نمايند معلمان و دانش

شواهد فوق حاكي از آن است كه پشتيباني از برنامه آمـوزش مطالعـات اجتمـاعي در حـد     
مطلوب صورت نگرفته است و بـه همـين جهـت برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي در اجـرا بـا          

  .رو است كه بايد از سوي مسئولين براي رفع آنها اقدام شود مشكالت متعددي روبه
ال اول دبيرسـتان تـا چـه انـدازه از نظـر امكانـات و       درسي مطالعـات اجتمـاعي سـ    برنامه -2

  تجهيزات مورد حمايت قرار گرفته است؟ 

  هاي آموزشي نظر معلمان و سرگروه) الف
مدرسه در شـهر   20معلم مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان در  52خواهي كه از  بر اساس نظر

يـزات آموزشـي مطالعـات    تهران بـه عمـل آمـد، وضـعيت ايـن مـدارس از نظـر امكانـات و تجه        
  :اجتماعي به شرح زير بود است

داراي كتاب راهنماي معلـم،  ) درصد 34(هاي آموزشي،  ها داراي فيلم درصد كالس 2/19
بـه سـاير مـواد و تجهيـزات     ) درصـد  6/11(هـاي كمـك درسـي و     داراي كتاب) درصد 9/51( 

  .آموزشي مانند ويدئوپروژكتور و غيره دسترسي دارند
اساس شواهد موجود، دسترسي به امكانات و تجهيـزات از نظـر ايـن معلمـان بـه       ربنابراين ب

هـاي آموزشـي شـهر تهـران و همچنـين       طور كلي كم بوده كـه ايـن نظـر مـورد تأييـد سـرگروه      
  . كنندگان كالس درس بوده است  مشاهده

اجتمـاعي اكثـر   در مورد ميزان همكاري مدير مدرسـه در اجـراي برنامـه درسـي مطالعـات      
انـد و   ميزان اين همكـاري را در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد گـزارش كـرده       ) درصد 3/67(معلمان 

آمـوزان بـا معلمـان در اجـراي برنامـه درسـي        همچنين در مورد ميـزان همكـاري والـدين دانـش    
 5/38درصد از معلمان ميزان اين همكاري را در حد كم و خيلي كم و  1/48مطالعات اجتماعي 

مهمتـرين  . در اين مورد مديران هم تقريباً چنين نظـري داشـتند  . اند متوسط گزارش نموده درصد
ها و محتواي درسي و نبود  داليل عدم همكاري والدين از سوي معلمان آشنا نبودن آنها با هدف
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كه اين نظر يعني عـدم همكـاري   . ارتباط مناسب انجمن اولياء و مربيان و مدرسه ذكر شده است
مــديران مدرســه بــراي اجــراي بهتــر برنامــه درســي مطالعــات اجتمــاعي مــورد تأييــد   والــدين و
  .هاي آموزشي مطالعات اجتماعي شهر تهران است سرگروه

  آموزان آموزان و نمايندگان دانش نظر دانش -ب
اند كه معلـم آنهـا    اعالم كرده) درصد 1/67(آموزان  هاي تحقيق اكثر دانش با توجه به يافته

. انـد  ي بيشتر درس مطالعات اجتماعي كتاب، مجله و سايتي را به آنها معرفي نكـرده براي يادگير
درصد اعالم كردند كه معلمان آنها كتاب، مجلـه و سـايتي را بـه آنهـا معرفـي       5/27و در مقابل 

آموزان، معلمـان آنهـا در كـالس     نفر از نمايندگان دانش 60همچنين بر اساس گزارش . اند كرده
جتماعي از هيچ يك از وسايل كمك آموزشي همچون نرم افزارهاي آموزشـي  درس مطالعات ا

كننـد و تعـداد انـدكي از آنهـا معتقدنـد كـه از        براي نمايش فيلم، پاورپوينت و غيره استفاده نمي
پـور   در همـين راسـتا، پـژوهش كـاظم     .شـود  وسايل كمك آموزشي در حد كمـي اسـتفاده مـي   

شـده مطالعـات اجتمـاعي، شـرايط و امكانـات       درسي اجـرا  هكه برنام نيز نشان داده است) 1383(
  . آموزان گذاشته است متناسب را به ميزان كمي در اختيار دانش

  مديران -ج
آمـوزان در اجـراي برنامـه آمـوزش مطالعـات      اكثر مـديران معتقدنـد كـه والـدين دانـش      -

 .كننداجتماعي با معلمان مدرسه همكاري نمي

ي برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي در مدرسـه خـود خـوب        اكثر مديران كيفيت اجـرا  -
 . اندارزيابي كرده

انـد مشـكالت   هـاي آموزشـي توانسـته   كـه گـروه   بر اين باورند) درصد 85(اكثر مديران  -
 .معلمان را حل و فصل كنند

مديران مهمترين مشكالت اجرايي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي را در مدرسـه خـود بـه     
  :اند به شرح زير گزارش كردهترتيب اولويت 
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 )درصد 70(هاي آموزشي و كامپيوتر افزارهاي آموزشي مثل فيلمكمبود نرم -

 )درصد 50(هاي درس براي انجام كارهاي گروهي  ود فضا در كالسبكم -

 )درصد 30(عدم دبيران عالقمند و متخصص  -

 )درصد 10(آموزان در كالس درس  زياد بودن تعداد دانش -

مديران والدين در مورد مشكالت برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي مـوارد زيـر را       از نظر 
  :كنند مطرح مي

  )درصد 10(آموزان  بي انگيزه بودن و بي توجه بودن دانش -
  )درصد 10(ناآشنايي با اين درس  -
  )درصد 20(مطالب ارائه شده در كتاب  يزياد بودن محتوا -
  )ددرص 20(سخت بودن محتواي اين درس  -
 )درصد 20(اصالً مشاركتي ندارند  -

اند كه آنها در مورد زير از فراينـد اجـراي   مديران در برخورد بادانش آموزان اظهار داشتند
  :كنند برنامه آموزش مطالعات اجتماعي شكايت مي

  )درصد 40(زياد بودن حجم محتواي كتاب -
  )درصد 20(سنگيني محتوا بخصوص فصل نظام اقتصادي -
  )درصد 10(فظي و تئوريكي داشتنجنبه ح -
  )درصد 30(هيچ مشكلي وجود ندارد -
  ).درصد 30(بي تفاوت نسبت به اين درس -

از نظر مديران معلمان در مورد مشكالت برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي مـوارد زيـر را       
  :مطرح مي كنند

 10(هـد  خواهاي مطلوب خـود را مـي   اين كه تخصص كافي را ندارند و اين درس شيوه -
  )درصد
  )درصد 20(زياد بودن حجم محتواي كتاب براي تدريس آن -
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آموزان بـه  سنگين بودن محتواي برخي از دروس براي دانش آموزان و عدم عالقه دانش -
  )درصد 10(اين درس

  )درصد 10(ها به سيستم كامپيوتر يا نبود سيستم هوشمند در مدرسه مجهز نبودن كالس -
  )درصد 10(ه دروس باهمشباهت بيش از انداز -
 ).درصد10(عدم امكان فعاليت در خارج از كالس و اردوهاي خارج از مدرسه  -

در (درســي مطالعــات اجتمــاعي  بينــي شــده در برنامــه هــاي پــيش تــا چــه انــدازه هــدف -3
  شود؟ پيگيري مي) هاي درس كالس

) درصــد 2/62(انــد كــه اكثــر معلمــان  هــاي خــود اعــالم كــرده گــران در گــزارش مشــاهده
همچنـين بـر اسـاس    . كننـد هاي دانشي و نگرشي و مهارتي را در كالس درس پيگيري مي هدف

ــاهده  ــزارش مش ــان   گ ــر معلم ــران اكث ــد 1/71(گ ــش) درص ــد     دان ــوري مانن ــه ام ــوزان را ب آم
در صـورتي  . كننـد پذيري، داشتن نظم و ترتيب در كارها، همكاري و تعاون تشويق مي مسئوليت

دسـتيابي  اما ، اند ي ميزان دستيابي به هدف دانشي را خوب ارزيابي كردههاي آموزش كه سرگروه
  . اند هاي نگرشي و مهارتي را بسيار كم ارزيابي كرده هدف به

آمـوزان   هاي اجتماعي را در دانش كه كدام يك از مهارت اين در نظرخواهي از معلمان در
پـذيري  يـابي و انتقاد  ت اجتماعي شغلاند كه به جز مهار كنند اكثر معلمان اعالم كرده تقويت مي

در بقيه موارد؛ مهارت اجتماعي همكاري، احتـرام نسـبت بـه ديگـران، تحمـل نظـرات ديگـران،        
كردن، بحـث كـردن و   هاي فرايندهاي تفكر نظير مشاهده ايجاد ارتباط با ديگران و ايجاد مهارت

در همـين  . انـد  تقويـت كـرده  ) در حد زيـاد (آموزان مقايسه و تجزيه و تحليل كردن را در دانش
ارزشـيابي برنامـه درسـي اجـرا شـده درس      « در پژوهش خود با عنـوان   )1383(پور  راستا، كاظم

مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري بر اساس مـدل سـه بعـدي روبيتايـل از ديـدگاه      
آموزان  كه دانشنيز نشان داده است » دبيران استان گيالن و مقايسه آن با برنامه درسي قصد شده

انـد، در   در دستيابي به قلمروهاي شناختي برنامه درسي قصد شده مطالعات اجتماعي موفـق بـوده  
كه در دستيابي به قلمروهاي نگرشي و مهـارتي برنامـه درسـي قصـد شـده درس مطالعـات        حالي
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 بررسـي «در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 1383(اخالقي . اند اجتماعي موفقيت چنداني كسب نكرده
هـاي   ميزان هماهنگي برنامه درسي قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعي سـال اول دبيرسـتان  

به اين نتيجه رسيده است كه اگر چه اهداف دانشي و نگرشي در حـد زيـاد و   » پسرانه شهر تهران
ولي نتايج چك ليسـت مشـاهده رفتـار نشـان داد     . اند خيلي زيادي مطابق با برنامه قصد شده بوده

درصد دبيران در زمان اجراي برنامه در حد كم و خيلي كمي بر اهـداف مهـارتي تأكيـد     80كه 
مفتخـر   همچنـين  .نيسـت اند كه از اين لحاظ برنامه اجرا شده مطـابق بـا برنامـه قصـد شـده       كرده

در پژوهش خود ميزان تطابق اهداف برنامه درسي اجرا شده شهروند مسئول بـا اهـداف   ) 1386(
 .شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول گزارش كرد برنامه درسي قصد

هـاي ارائـه شـده در كتـاب درسـي مطالعـات اجتمـاعي         كه تا چه اندازه هدف در مورد اين
) درصـد  1/21( ،آموزان است متناسب با نيازهاي جسمي، عقلي، عاطفي، معنوي و اخالقي دانش

 55( /آمـوزان در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد و      انـش از معلمان ميزان تناسب هدف را بـا نيازهـاي د  
هـاي آموزشـي هـم     در ايـن مورداعضـاي گـروه   . اند آن را در حد متوسط گزارش كرده) درصد

  .چنين نظري دارند
درسـي   هـاي دانشـي برنامـه    تـوان چنـين نتيجـه گرفـت هـدف      با توجه به موارد ياد شده مـي 

هاي نگرشي و مهارتي كمتـر   اما هدف ،شود هاي درس پيگيري مي مطالعات اجتماعي در كالس
  .شود هاي درس پيگيري مي در كالس

درسـي مطالعـات    بيني شـده در برنامـه   آموزان تا چه اندازه محتواي پيش معلمان و دانش -4
  كنند؟  اجتماعي را در مدارس اجرا مي

ــر اســاس يــك سلســله معيارهــايي كــه در      ــه درســي مطالعــات اجتمــاعي ب ــواي برنام محت
ي قصدشده به آنها اشاره شده است، انتخاب و سازماندهي شده است و شامل مفـاهيم  درس برنامه

هاي مـتن، تصـاوير و جـداول، سـواالت پايـان درس، سـواالت پايـان فصـل،          ها، فعاليت و تعميم
  . استسواالت درون متن و بخش مروري بر فصل 
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راجـع بـه   ) صـد در 80بـيش از  (گران از كالس درس اكثر معلمان بر اساس گزارش مشاهده
، سواالت پايان هر درس، سواالت داخل متن و سواالت پايان هـر فصـل،   متن داخلهايي  فعاليت

مفاهيم و تعميمهـاي ذكـر   آمده و همچنين تصاوير و جداولي كه در متن درس مروري بر فصل، 
  .پردازند مي آموزان به گفتگو شده در متن درس با دانش

نيز نشان داده است كـه محتـواي برنامـه در زمـان     ) 1383(در همين راستا، پژوهش اخالقي 
كنندگان در حد زياد و خيلي زيادي مطابق با برنامه قصد شده دنبال  اجرا از نظر دبيران و مشاهده

در پژوهش خود ميزان تطـابق محتـواي برنامـه درسـي اجـرا      ) 1386(مفتخر  همچنين. شده است
د شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و شده شهروند مسئول با محتواي برنامه درسي قص

  .قابل قبول گزارش كرد

  هماهنگي محتوا و هدف
دهد كه محتواي برنامه درسي مطالعـات اجتمـاعي بـه ميـزان      نتايج نظرسنجي از معلمان نشان مي

درصـد در حـد زيـاد بـه قلمروهـاي       21.2درصـد در حـد كـم و     34.6درصد تاحـدودي،   34.6
در پژوهش خـود تحـت   ) 1380(در حالي كه نارمنجي . ي توجه داردمختلف در اهداف آموزش

ارزشيابي محتواي كتاب مطالعـات اجتمـاعي سـال اول نظـام جديـد متوسـطه از ديـدگاه        «عنوان 
هـاي   نشان داده اسـت كـه محتـواي بـه ميـزان كـافي بـا توجـه بـه هـدف          » آموزان و دبيران دانش

  .مطالعات اجتماعي انتخاب شده است
نگـرش سيسـتمي   : كه محتواي و رويكرد آموزشي كتاب تا چه اندازه به موارد ندر مورد اي

هـاي   آموزان براي اصالح و تغيير جامعه، پرورش معيارهـا و نگـرش   آموزان، ترغيب دانش دانش
آموزان، تأكيد بر هويت ديني و ملي و همچنين تعهـد   مطلوب انساني، پرورش خالقيت در دانش

درصد از معلمان اظهار كردنـد تـا حـدودي و     45تا  40ست تقريباً بين در مقابل جامعه پرداخته ا
محتوا  همچنين در اينكه تا چه اندازه ،درصد تا حد زيادي به اين موارد پرداخته است 30الي  20

آوري اطالعـات،   مثـل جمـع  (هـاي فراينـد تفكـر    و رويكرد آموزشي كتاب بـه پـرورش مهـارت   
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درصـد   55.8درصد از معلمـان در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد،       19.2پردازد،  مي...) سازي و  فرضيه
  .اند درصد در حد كم و خيلي كم گزارش داده 21.1تاحدودي و 

  محتوا و اصول سازماندهي
درصـد تـا    35الـي   25درصد از معلمان اظهار كردند تا حـدودي و همچنـين    55تا  45تقريباً بين 

  :است زيربا معيارها و اصول  حد زياد، محتواي كتاب مطالعات اجتماعي متناسب
آمـوز، زنـدگي روزمـره و محـيط اجتمـاعي       آمـوز، توانـايي دانـش    هاي قبلي دانش آموخته

آموزان، توسعه تدريجي مفاهيم، اصول سازماندهي محتوا  آموزان، تجربيات روزمره دانش دانش
هـاي گونـاگون    يوه، شـ )مانند توجه به نيازهاي جامعه و فرد، مسائل جامعه و توانايي يادگيرنـده (

در همين راستا، پژوهش . و همچنين انسجام و پيوستگي) مانند تلفيقي، مجزا و غيره(سازماندهي 
نيز نشان داده است كه محتوا به ميـزان كـافي و مطلـوب متناسـب بـا ماهيـت و       ) 1380(نارمنجي 

و مـدني و   آموزان با حقوق و وظـايف اجتمـاعي   توانايي ذهني يادگيرندگان، آشنا ساختن دانش
امـا در مـورد تناسـب محتـوا بـا نيازهـاي       . همچنين سازماندهي و ارتباط فصول با يكديگر نيست

  .هاي اين تحقيق است فردي و اجتماعي همانند يافته
زه محتـوا و رويكـرد آموزشـي برنامـه مطالعـات اجتمـاعي بـراي        كه تا چه اندا در مورد اين

درصد تـا  38.5درصد از معلمان در حد زياد،  26.9 ؛آموزان جذاب و دوست داشتني است دانش
نشـان  )1380(در حالي كه پـژوهش نـارمنجي   . اند درصد در حد كم اعالم كرده32.7حدودي و 

  .آموزان نيست داده است كه محتواي كتاب متناسب با عاليق دانش
هـاي آموزشـي ميـزان تناسـب محتـواي برنامـه درسـي مطالعـات          براساس گزارش سرگروه

نتـايج پـژوهش نـارمنجي    . آموزان در سطح پايين اسـت  ا توانايي و درك و فهم دانشاجتماعي ب
  .آموزان تأكيد دارد نيز بر عدم تناسب محتوا با درك و فهم دانش) 1380(
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 هاي يادگيري فعاليت

هاي پيشنهاد شده دركتاب را تا حـدودي متناسـب بـا توانـايي      فعاليت) درصد 73.1(اكثر معلمان 
آموزان هم مـورد  اين مسئله در نظرسنجي از دانش. آموزان گزارش كردند انشجسمي و عقلي د

بينـي   هاي پيش آموزان به فعاليت مندي دانش در حالي كه در مورد عالقه. تأييد قرار گرفته است
و ) درصد تاحدودي 46.2(زياد، )درصد  26.9(شده در كتاب نظرات متفاوتي از جانب معلمان، 

آمـوزان هـم تقريبـاً چنـين نظـري       در اين مورد دانـش . ارش شده استدرصد در حد كم گز 25
آموزان را به  همچنين در مورد اينكه تا چه اندازه محتوا و رويكرد آموزشي كتاب دانش. داشتند

درصد ايـن ويژگـي را در حـد زيـاد،      11.5دهند،  هاي يادگيري سوق مي درگير شدن در فعاليت
درصد ديگر آن را درحد كـم و خيلـي كـم گـزارش      19.2درصد آن را در حد متوسط و  55.8
  .اند كرده

آموزان و همچنين معلمـان   هاي دانش آموزان، نمايندگان گروه بر اساس نظرسنجي از دانش
چرا . هاي بخش نظام اقتصادي و نظام سياسي مشكل دارند اكثر آنها بيان كردند كه انجام فعاليت

  . ن استآموزاكه فراتر از درك و توانايي دانش
هـاي   آمـوزان بـه شـركت در فعاليـت    ميـزان عالقمنـدي دانـش   ) درصـد  63.4(اكثر معلمان 

هـاي   در حالي كه قابليت اجرايـي فعاليـت  . اندگروهي را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده
تـا حـدودي و   ) درصـد  32.7(درصد از معلمان در حد زياد،  31پيشنهادي ارائه شده در كتاب را

  .اند در حد كم گزارش كرده) صددر 27( 

 تصاوير و جداول 

ها و نمودارهاي ارائه شده در كتاب را  جدولميزان جذابيت تصاوير، ) درصد 57.7(اكثر معلمان
ايـن مسـئله در نظرسـنجي از    . انـد  آمـوزان در حـد كـم و خيلـي كـم ارزيـابي كـرده        براي دانـش 

اكثـر معلمـان معتقدنـد كـه تصـاوير،       همچنـين . آموزان هم مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت     دانش
سازي مطالب براي يادگيري  ها و نمودارهاي موجود در كتاب مطالعات اجتماعي به ساده جدول
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آمـوزان هـم مـورد تأييـد قـرار       له در نظرسنجي از دانـش أاين مس. كنند آموزان كمك نمي دانش
  گرفته است

آمـوزان و   وزان، نماينـدگان دانـش  آمـ  هاي اين پژوهش اكثر معلمان، دانـش  با توجه به يافته
هـاي كتـاب خصوصـاً    هاي آموزشي اظهار كردند كه درك برخي از مفاهيم و فعاليـت سرگروه

  . اند بخش نظام اقتصادي و نظام سياسي داراي مشكل اساسي
الزم به توضيح است با توجه به سنگيني محتوا و قابل درك و فهم نبودن برخـي از مطالـب   

ده در كتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان الزم است تا كارشناسـان  و موضوعات ارائه ش
ريزي درسي مطالعـات اجتمـاعي اقـدامات الزم را در جهـت تغييـر ايـن        محتوا در شوراي برنامه
آمـوزان   اي كـه بـا قـدرت درك و فهـم دانـش      تـرين محتواهـا بـه گونـه     محتواها يا ارائه مناسـب 

 .همخواني داشته باشد اقدام كنند

  بيني شده  محتوا و زمان پيش
  .در طول هفته در نظر گرفته شده است) ساعت 2( درسي مطالعات اجتماعي براي اجراي برنامه

انـد كـه حجـم     هاي معلمان مدرسه خود اعالم داشـته  درصد از مديران بر اساس شكايت 40
. ا ندارنـد مطالب مطالعات اجتماعي زياد است و معلمان وقت كـافي بـراي تـدريس ايـن درس ر    

آمـوزان بـه زيـادي حجـم مطالـب كتـاب درس        درصد از مديران از شكايت دانـش  40همچنين 
در . انـد  بينـي شـده بـراي تـدريس ايـن درس تاكيـد كـرده        مطالعات اجتماعي و كمي زمان پيش

درصـد از آنهـا اعـالم     80آموزان صورت گرفتـه   صورتي كه در مصاحبه كه با نمايندگان دانش
درصد  20م مطالب و محتواي درس مطالعات اجتماعي مناسب و كافي است و اند كه حج كرده

در مورد زمـان   و .اند كه حجم مطالب و محتواي درس مطالعات اجتماعي زياد است اعالم كرده
زمـان اجـراي   ) درصـد  90بـيش از  (آمـوزان   بيني شده براي تدريس اين درس اكثـر دانـش   پيش
آموزان معتقدند  درصد از دانش 10دانند و حدود  في ميمناسب و كامطالعات اجتماعي را  درس

. بيني شده براي درس مطالعات اجتماعي كم است چون حجم مطالب زيـاد اسـت   كه زمان پيش
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همچنـين در مـورد همـاهنگي حجـم     . هـاي آموزشـي هـم اسـت     اين مسئله مورد تأييد سـرگروه 
از معلمان اين هماهنگي را ) صددر 51.9(بيني شده براي تدريس آن  محتواي كتاب با زمان پيش

ديگر آن را درحـد  ) درصد 26.9(در حد متوسط و ) درصد 19.2(در در حد زياد و خيلي زياد، 
  .اند كم و خيلي كم گزارش كرده

درسـي مطالعـات     بيني شده در برنامـه  يادگيري پيش -هاي ياددهي تا چه اندازه از روش -5
 كنند؟  اجتماعي استفاده مي

رود  شده اظهار شده است كه در آموزش مطالعات اجتماعي انتظار مي رسي قصدد در برنامه
، )كسـب مفهـوم  (روش تدريس آموزش مفاهيم : معلمان در جريان تدريس از راهبردهايي مانند

پيش سازمان دهنده، بحث گروهي، بارش مغزي، پرسش و پاسخ، يادگيري مشاركتي، اكتشافي 
نمايشي، پـژوهش گروهـي، آمـوختن بـا هـم، اسـتفاده از       هدايت شده، مطالعه موردي، آموزش 

  .ي مختلف و روش تدريس سخنراني استفاده كنندها سواالت كليدي، تقسيم موضوع به بخش
اند كه به ترتيب از روش تدريس پرسـش و پاسـخ    در نظرسنجي از معلمان آنها اظهار كرده

، سـخنراني  )درصـد  5/61(، يـادگيري مشـاركتي   )درصـد  3/67(، بحث گروهـي  )درصد 9/79(
ايـن در حـالي    ؛كننـد  استفاده مي) درصد 5/38) (كسب مفهوم(، آموزش مفاهيم )درصد 9/51(

. انـد  ها پيشنهاد شده در حد خيلي كم استفاده كـرده  است كه بنا به گزارش معلمان از ساير روش
د شـده و  بررسي تفاوت برنامه درسي قص«در پژوهش خود با عنوان ) 1386(در حالي كه مفتخر 

به اين نتيجه رسيده » اجرا شده شهروند مسئول در دوره آموزش متوسطه نظري از ديدگاه دبيران
ي هـا  درسي اجـرا شـده شـهروند مسـئول بـا روش      هاي تدريس برنامه است كه ميزان تطابق روش

  .تدريس برنامه درسي قصد شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و قابل قبولي است
شده در راهنمـاي برنامـه    هاي تدريس پيشنهاد اند كه روش معلمان اظهار داشته درصد از 52

درصـد در حـد زيـاد قابـل      15كم و  درصد در حد خيلي 33درسي مطالعات اجتماعي تا حدي، 
را حجـم زيـاد    هاي تـدريس مطالعـات اجتمـاعي    معلمان علت مشكالت اجراي روش. اجراست

هـاي   وزان در كـالس و همچنـين حجـم زيـاد فعاليـت     آمـ  مطالب و كمي وقت، زياد بودن دانش
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هـاي آموزشـي هـم     اند كه در اين زمينه سـرگروه  پيشنهاد شده در محتواي دروس گزارش كرده
  .چنين مسائلي را مطرح كرده بودند

گران از كالس درس، اكثر معلمان از سه روش تدريس سـخنراني   بر اساس نظرات مشاهده
و روش تـدريس پرسـش و پاسـخ    ) درصـد  9/68(وهـي  ،روش تدريس بحث گر)درصد 1/71(
كنند و در مقابل از ساير روش در حد بسيار كم استفاده  در كالس درس استفاده مي) درصد60(

آموزان حاكي از آن اسـت كـه آنهـا بيشـتر از روش      همچنين گزارش نمايندگان دانش. اند كرده
مالحظـه نتـايج   . كننـد  تفاده مـي تدريس سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر گروهي اس

بيني شده بـراي اسـتفاده دبيـران در     هاي تدريس پيش دهد كه در اكثر موارد روش فوق نشان مي
زمان اجراي برنامه درسي در حد مطلوبي مورد استفاده واقع نشده و تنها از چهار روش تـدريس  

 5/61(تي ، يــادگيري مشــارك)درصــد 3/67(، بحــث گروهــي )درصــد 9/79(پرســش و پاســخ 
از اين لحـاظ برنامـه اجـرا شـده مطـابق بـا       . ، سخنراني در حد مطلوب استفاده شده است)درصد

نيـز نشـان داده   ) 1383(در همين راستا، پژوهش اخالقـي  .برنامه قصد شده تعقيب نگرديده است
دهنـده و كسـب مفهـوم در حـد زيـاد و خيلـي        هاي تدريس پيش سازمان است كه فقط از روش

هـا اسـتفاده مطلـوب بـه عمـل       شـود و از سـاير روش   بق با برنامه قصد شـده دنبـال مـي   زيادي مطا
  .آيد نمي

آموزان اعالم كردند كه معلمان آنها در تدريس مطالعـات اجتمـاعي    در نظرسنجي از دانش
، )34.9) (كسـب مفهـوم  (م ، آمـوزش مفـاهي  )درصـد  52.3(به ترتيب از روش تدريس سخنراني 

 22.8(روش تـدريس يـادگيري مشـاركتي     -4) درصـد  31.5(سـخ  و پرسـش و پا  بحث گروهي
روش تدريس تقسيم موضـوع بـه    -6) درصد 17.8(روش تدريس پژوهش گروهي  -5) درصد
در حـد خيلـي كـم اسـتفاده      هـا  و سـاير روش ) درصد 16.8(هاي مختلف و آموختن با هم  بخش
 . كردند
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هـا بـه ترتيـب از روش تـدريس     در نظرسنجي از مديران آنها اعـالم كردنـد كـه معلمـان آن    
 45(، سـخنراني  )درصـد  55(، يادگيري مشـاركتي و بحـث گروهـي    )درصد60(پرسش و پاسخ 

  .كنند استفاده مي) درصد 30(و آموزش مفاهيم ) درصد
اند كه معلـم درس مطالعـات اجتمـاعي بـراي      اظهار داشته) درصد 77.2(آموزان اكثر دانش

معلـم  گفتنـد كـه   ) درصـد  21.5(شته است و گروهي وا نداتدريس اين درس آنها را به كارهاي 
هـاي   له در مصـاحبه گروهـي بـا سـرگروه    أايـن مسـ  . آنها رابه كارهـاي گروهـي وا داشـته اسـت    

در حـالي كـه اكثـر    . آموزان نيـز هـم مـورد تأييـدقرار گرفتـه اسـت       آموزشي و نمايندگان دانش
آمـوزان را درحـد زيـاد و خيلـي      نشاظهار كردند كه معلمان مدراس آنها دا) درصد55(مديران 
درصد تـا حـدودي بـه انجـام كارهـاي گروهـي در درس مطالعـات اجتمـاعي تشـويق          35زياد و 

  . كنند مي
انـد كـه درحـد زيـاد و خيلـي زيـاد از نحـوه         اظهار داشته) درصد 73.1(اكثر دانش آموزان 

درصـد اظهـار   18.1در مقابـل  . تدريس معلمان خود در درس مطالعات اجتماعي رضـايت دارنـد  
اند كه در حد كم و خيلي كم از نحوه تـدريس معلـم خـود در درس مطالعـات اجتمـاعي       داشته

  .رضايت دارند
درسي مطالعات اجتماعي  آموزان در برنامه هاي دانش تا چه اندازه شيوه ارزشيابي از آموخته

  آيد؟ بيني شده در برنامه به اجرا در مي هاي پيش مطابق با روش
هاي فراگيران در درس مطالعات اجتماعي نتايج زيـر   با شيوه ارزشيابي از آموخته در ارتباط

 .بدست آمد

هاي ارزشيابي توصـيه شـده در درس    درصد از معلمان روش 25هاي تحقيق  با توجه به يافته
درصد در حـد كـم و   45درصد تا حدودي و  30مطالعات اجتماعي را در حد زياد و خيلي زياد 

اند كه معلمان در حـد   درصد مديران اظهار داشته 30در حالي كه . دانند اجرا ميخيلي كم  قابل 
هاي پيشنهاد شـده بـراي    درصد در حد كم روش 10درصد تا حدودي و  60زياد و خيلي زياد ، 

  .كنند ارزشيابي درس مطالعات اجتماعي را اجرا مي



 
  91 زمستان، هشتم، سال هفتمشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                         140 

مسـتمر بـه منظـور پيشـرفت      اند كه براي ارزشـيابي  در نظرسنجي از معلمان آنها اظهار كرده
هـاي   انـواع آزمـون  : كنند تحصيلي يادگيرندگان به ترتيب از ابزارهاي ارزشيابي زير  استفاده مي

هـا و گفتگوهـاي كالسـي     ، ميـزان مشـاركت در فعاليـت   )درصـد 100(شفاهي و كتبي تـدريجي  
شتن ، دا)درصد 53.8(هاي گروهي و همكاري در كار گروهي  ، شركت در بحث)درصد 67.3(

، انجـام دادن كارهـاي اختيـاري ماننـد ارائـه      )درصـد  42.3(ها  دفتر كار منظم براي انجام فعاليت
هـاي   ، انجـام دادن فعاليـت  )درصـد  40.4(مقاالت تحقيقي و ابتكـاري و عملـي و ادبـي و هنـري     

گران از كالس  اين درحالي است كه با توجه به گزارش مشاهده). درصد 34.6(خارج از كالس 
هاي شفاهي و كتبـي   انواع آزمون: معلمان براي ارزشيابي مستمر به ترتيب از ابزارهاي زيردرس، 

هـاي گروهـي و همكـاري در كـار گروهـي و انجـام        ، شركت در بحث)درصد 2/82(تدريجي 
 1/51(ارائه مقاالت تحقيقـي و ابتكـاري و عملـي و ادبـي و هنـري       :دادن كارهاي اختياري مانند

، انجــام دادن )درصــد 9/48(ي كالســي هــا و گفتگــو هــا ت در فعاليــت، ميــزان مشــارك)درصــد
 9/28( هـا  و داشتن دفتر كار منظم براي انجام فعاليـت )درصد 4/44(ي خارج از كالس ها فعاليت
نيز نشان داده است كه از نظر ) 1383(در همين راستا، پژوهش اخالقي . اند استفاده كرده) درصد
خارج از كالس و انجام  هاي ن كارهاي اختياري، گروهي و فعاليتگران دبيران انجام داد مشاهده
ي هـا  هاي متن را در حد كم و خيلي كم در ارزشيابي محسوب كـرده و نتـايج ارزشـيابي    فعاليت

مستمر را به اطالع آنها نمي رسانند؛ ولي از نظر دبيران، موارد فوق در زمان اجرا در حـد زيـاد و   
  . خيلي زيادي رعايت شده است

هـاي آموزشـي مطالعـات اجتمـاعي معتقدنـد كـه بيشـتر معلمـان بـه           همچنين اعضاي گروه
ها  ها و نگرش پردازند و در ارزشيابي از مهارت ها و مفاهيم و حقايق علمي مي ارزشيابي از دانش

آمـوزان بـا    هاي خارج از كـالس دانـش   هاي گروهي و فعاليت و همچنين در ارزشيابي از فعاليت
هاي  بنابراين معتقدند به علت عدم آشنايي معلمان با انواع آزمون. مواجه هستندمشكالت اساسي 

گيـري مربـوط بـه     هـا و ابزارهـاي انـدازه    عملكردي و ابزارهاي سـنجش نگـرش در مـورد روش   
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هاي ضمن خدمت و يا از طريق بـازنگري   آموزان در دوره هاي عملكردي و نگرشي دانش هدف
  .هاي الزم به معلمان ارائه شود آموزشدر محتواي كتاب راهنماي معلم 

، )درصــد 51.9(در نظرســنجي از معلمــان آنــان اظهــار داشــتند كــه در ارزشــيابي از دانــش 
، ارزشــيابي از )درصــد63.5( هــا ، ارزشــيابي از نگــرش)درصــد 59.7( هــا ارزشــيابي از مهــارت

ي گروهـي  هـا  ، ارزشـيابي از فعاليـت  )درصـد  48.1(ي خارج از كالس دانش آمـوزان  ها فعاليت
درصـد از معلمـان    20در مقابـل كمتـر از   . در حد كم و خيلي كم مشـكل دارنـد  ) درصد 54.9(

هــاي خــارج از كــالس و  اظهــار كردنــد كــه در ارزشــيابي از دانــش، مهــارت، نگــرش، فعاليــت
درصـد از معلمـان    30الـي   20و بـين  . هاي گروهي در حد زياد مشكل دارند ارزشيابي از فعاليت

  .ها مشكل دارند ند كه تا حدودي در اين ارزشيابياظهار كرد
ارزشـيابي  گران حاكي از آن است كه ميزان اسـتفاده معلمـان از    هاي گزارش مشاهده يافته
هاي اجتماعي نظير  ارزشيابي مهارت، )درصد 51.1 (ارزشيابي تكويني ، )درصد 44.4( تشخيصي

 48.9( ي كـردن و مسـوليت پـذيري   مهارت برقراري ارتباط با ديگران، مشورت كـردن، همكـار  
و ) درصـد  60( آموزان از كار گروهي خود هاي دانش نتايج كار و گزارشاز ارزشيابي ، )درصد

در حـالي كـه   . درصـد بـوده اسـت    42.2آموزان  به دانش نتايج ارزشيابي مستمرارائه بازخورد از 
و خيلـي زيـاد بـه    در پژوهش خـود نشـان داده اسـت كـه معلمـان در حـد زيـاد        ) 1383(اخالقي 

امـا ميـزان    ،ارزشيابي تشخيصي، ارزشيابي جمعي و گروهي و داشتن دفتر كار منظم اقدام كـرده 
در ... هاي اجتماعي نظير ارتباط با ديگران، مشورت كردن و  استفاده معلمان از ارزشيابي مهارت

ه رسـيده  در پژوهش خـود بـه ايـن نتيجـ    ) 1386(مفتخر همچنين . حد كم و خيلي كم بوده است
است كه ميزان تطابق ارزشيابي برنامه درسي اجرا شده شهروند مسئول با ارزشيابي برنامه درسـي  

  .قصد شده شهروند مسئول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول است
آمـوزان نحـوه ارزشـيابي درس مطالعـات      هاي دانـش  درصد از نمايندگان گروه 70بيش از 

آموزان ارزشيابي ايـن درس را ضـعيف    درصد از دانش 30و اجتماعي را مناسب ارزيابي كردند 
علت ضعف را جنبه حفظي داشـتن و  . در اين مورد مديران هم چنين نظري داشتند. اعالم كردند
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له در نظرســنجي از مــديران از قــول أايــن مســ. انــد جزئــي نگــري ســواالت امتحــاني ذكــر كــرده
  .آموزان نيز عنوان شده است دانش

 شده درسي كسب ط به برنامههاي مربو پرسش -ج

شـده، گذشـته از    درسـي كسـب   هاي برنامـه  به منظور قضاوت در مورد ميزان تحقق يافتن هدف
آموزان كه در پايان سـال تحصـيلي بـه اجـرا در      نتايج آزمون دانشي، نگرشي و عملكردي دانش

آمـوزان كـه در    و پاياني هر يك از دانش) نوبت دوم(هاي مستمر  آمد، ميانگين نمرات ارزشيابي
هـاي   در نهايـت بـا محاسـبه ميـانگين ميـانگين     . كارنامه هر يك از آنها ثبت شده، گردآوري شد

و همچنـين بـا   ) عملكرديمستمر، پاياني، دانشي؛ نگرشي و (هاي  آموزان در آزمون نمرات دانش
 نتـايجي ) در سـطح يـك درصـد   (هاي مشاهده شده از نظر آمـاري   توجه به معنادار بودن تفاوت

  .شود ها پرداخته ميجا به شرح هريك از آن كه در اين بدست آمد
درسـي مطالعـات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان در       هاي دانشي برنامه تا چه اندازه هدف -1
  آموزان محقق شده است؟ دانش

آمـوزان در   هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كـه ميـانگين نمـرات دانـش     يافته
و آزمـون پايـاني   ) 15.98(، آزمون دانشي )16.51(ترتيب در آزمون مستمر به هاي دانشي آزمون

بـا  . اسـت ) 15.99(آمـوزان در سـه آزمـون     همچنين، ميانگين كل نمره دانش. بوده است)15.49(
آمـوزان در سـه آزمـون در     توان چنين نتيجه گرفت كه عملكرد دانش توجه به آنچه بيان شد مي

هـاي   به عبـارت ديگـر، هـدف   . قرار دارد) از بيست 14يعني نمره  درصد 70(حد باالتر از انتظار 
  .آموزان تحقق يافته است دانشي برنامه آموزشي مطالعات اجتماعي در حد قابل قبول در دانش

درسي مطالعـات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان در      هاي مهارتي برنامه تا چه اندازه هدف -2
  آموزان محقق شده است؟ دانش
توان چنين اسـتنباط كـرد كـه     هاي به دست آمده از اجراي آزمون مهارتي مي تهاساس ياف بر
اند در حد مـورد انتظـار    نتوانسته) 13.75(آموزان سال اول دبيرستان، با كسب ميانگين نمره  دانش
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تـوان   بنابراين با توجه به نمرات اعالم شده، مـي . عمل كنند) از بيست 14درصد يعني  نمره  70( 
هاي مهـارتي درس مطالعـات    يرستان به هدفبآموزان سال اول د تيجه گرفت كه دانشگونه ن اين

  .اند اجتماعي دست نيافته
درسي مطالعات اجتمـاعي سـال اول دبيرسـتان در     هاي نگرشي برنامه تا چه اندازه هدف -3
  آموزان محقق شده است؟ دانش

توان چنـين اسـتنباط كـرد     سنج مي هاي به دست آمده از اجراي آزمون نگرش براساس يافته
اند در حـد مـورد انتظـار     نتوانسته) 11.73(آموزان سال اول دبيرستان، با كسب ميانگين  كه دانش

تـوان   بنابراين با توجه به ميانگين اعالم شده، مـي . عمل كنند) از بيست 14درصد يعني نمره  70( 
هـاي نگرشـي درس مطالعـات     يرستان به هدفبآموزان سال اول د اينگونه نتيجه گرفت كه دانش

  .اند اجتماعي دست نيافته
آمـوزان سـال اول دبيرسـتان در     دهي دانش ي پاسخ بندي كلي از مقايسه نحوه در يك جمع

بـه   دهي به انواع سواالت آزمون دانشي، مهارتي و نگرشي معلـوم شـد كـه بيشـترين امتيـاز      پاسخ
درصـد در  68.75(ت مهـارتي  االوو سـپس بـه سـ   ) 1درصد در حد خوب 79.90(سواالت دانشي 

دهـي بـه سـواالت     آمـوزان در پاسـخ   اين در حالي است كه دانش. تعلق دارد) بخش حد رضايت
 .اند ترين عملكرد را داشته ضعيف) درصد،ضعيف 58.65(نگرشي 

  پيشنهادها
ها و اصـالح   هاي بدست آمده از اين تحقيق در اين قسمت به منظور رفع نارسايي با توجه به يافته

درسي مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان پيشنهادهاي عملي و كـاربردي بـراي    بهبود برنامه و
مطالعـات اجتمـاعي سـال اول     ريزي و تأليف كتـاب  اندركاران برنامه استفاده كارشناسان و دست

  :شود دبيرستان به شرح زير ارائه مي

                                                 
خيلـي  (تر  درصد و يايين29آموزان در آزمون دانشي، نگرشي و مهارتي با توجه به مقياس زير سنجيده شده است  درصد عملكرد دانش -١

 ).خيلي خوب(درصد و باالتر  85و ) خوب(درصد  84 تا 70) بخش رضايت(درصد  69تا  60) ضعيف(درصد  59تا  30) ضعيف
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هـاي ارزشـيابي    اهداف و روشبا توجه به عدم آشنايي اكثر مديران و معلمان از فلسفه،  -1
از ديـدگاه معلمـان و   خـدمت   هاي آموزش ضـمن  درسي مطالعات اجتماعي و ضعف دوره برنامه

  :شود مديران پيشنهاد مي
هاي مناسب تـدريس بـراي مـديران،     خدمت با اهداف، محتوا و روش هاي ضمن دوره 1-1

  .آموزان برگزار شود معلمان مطالعات اجتماعي، حتي والدين دانش
خـدمت آمـوزش مطالعـات اجتمـاعي بـر       هاي ضمن هاي دوره طراحي و تدوين برنامه 1-2

  .سنجي از معلمان و مديران صورت گيرد اساس نياز
كه نقش تعيـين كننـده در معرفـي    (در طراحي و تدوين محتواي كتاب راهنماي معلم  1-3

ي پيشـرفت يـادگيري   هـاي ارزشـياب   يادگيري و شيوه -هاي ياددهي فلسفه، اهداف، محتوا، روش
نظر اساسي صورت گرفته و از طريق آنها به نيازهاي واقعي تجديد) آموزان به معلمان دارد دانش

  .معلمان براي تدريس مطالعات اجتماعي پاسخ داده شود
مطالعـات  ) درصـد  65(دهـد اكثـر معلمـان     ن مـي طور كه نتايج ايـن پـژوهش نشـا    همان -2

. هاي كمك درسـي هسـتند   تاب راهنماي معلم و ديگر كتاباجتماعي سال اول دبيرستان فاقد ك
در دفتـر  ريـزي علـوم اجتمـاعي و سـاير مسـئولين       شـود شـوراي برنامـه    بر اين اساس پيشنهاد مـي 

ريزي و تأليف نسبت رفع نواقص مهم اقدام نمـوده و بـراي همـه معلمـان كتـاب راهنمـاي        برنامه
   .تدريس مطالعات اجتماعي ارسال نمايند

معلمـان در تـدريس درس مطالعـات    دهـد   طور كه نتـايج ايـن پـژوهش نشـان مـي      همان -3
كننـد و لـذا بـر     اجتماعي مطابق آنچه كه در برنامـه قصـد شـده پيشـنهاد شـده اسـت عمـل نمـي        

  :بر اين اساس الزم است. ندهاي آموزش اين درس تسلط كافي ندار روش
هـاي تـدريس مطالعـات     خـدمت معلمـان بـا روش    هاي ضـمن  از طريق برگزاري دوره 3-1

  .اجتماعي آشنا شوند
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هـايي از تـدريس موفـق معلمـان بـراي       هاي تدريس نمونـه  از طريق برگزاري جشنواره 3-2
آموزش ساير معلمين به آنها معرفي شود و پس از نمايش هر تـدريس، جلسـه نقـد و بررسـي بـا      

  .حضور معلمان مطالعات اجتماعي صورت گيرد
هـاي مناسـب معلمـان مطالعـات      هايي از تـدريس  اي فشرده، نمونهه با تهيه و توليد لوح 3-3

ريـزي آمـوزش مطالعـات اجتمـاعي      اجتماعي، براي استفاده ساير معلمان در سايت گروه برنامـه 
  .قرار داده شود

هـاي   هـايي از تـدريس   نمونـه  »سـايت معلمـان مطالعـات اجتمـاعي    « با طراحي و ايجاد 3-4
  .ر اين سايت قرار داده شودمناسب معلمان مطالعات اجتماعي د

ــورد چگــونگي ايجــاد فرصــت  3-5 ــراي ايجــاد و توســعه    در م ــادگيري ب هــاي مناســب ي
هاي الزم به معلمان  ، آموزشهاي تهيه طرح درس آموزان شيوه ي فرايندتفكر در دانشها مهارت

  .داده شود
ي از آمـوزان در يـادگيري برخـ    دانـش دهـد   طور كه نتايج اين پـژوهش نشـان مـي    همان -4

انـد و دربرخـي مـوارد،     مباحث و مطالب ارائه شده در كتاب مطالعات اجتماعي با مشكل مواجـه 
عـي شـكايت   مطالعـات اجتمـا    آمـوزان از زيـادي حجـم محتـواي كتـاب      هم معلمان و هم دانش

  :شود بر اين اساس پيشنهاد مي. اند كرده
مطالعـات اجتمـاعي و     از طريق يك پژوهش ميداني به بررسي كيفيت محتواي كتـاب  4-1

هـاي آن نسـبت بـه     تا بر اساس يافته. ميزان تطابق آنها با قدرت درك و فهم فراگيران اقدام شود
  .هاي دشوار محتواي مطالعات اجتماعي اقدام شود اصالح و تغيير جنبه

در صورت صالحديد و بر مبناي كار كارشناسي به نحوي كه به ساخت و بافت كلـي   4-2
هـايي از محتـواي مطالعـات     اجتماعي آسيب وارد نشود، بـراي كـاهش بخـش    محتواي مطالعات

  .اجتماعي اقدام شود
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اكثر معلمان در كالس آموزش مطالعـات  دهد  طور كه نتايج اين پژوهش نشان مي همان -5
ــتقبال نمــي   ــاي گروهــي اس ــاعي از انجــام كاره ــداد    اجتم ــادي تع ــد و مشــكالتي چــون زي كنن

  :براين اساس الزم است .اند راي كارگروهي در كالس ذكر كردهآموزان و كمبود فضا ب دانش
هـاي گروهـي و    هاي سازماندهي فعاليـت  در مورد نقش و اهميت كارگروهي و روش 5-1

  .هاي الزم داده شود نحوه ارزشيابي از عملكرد افراد در گروه به معلمان آموزش
ي الزم بـراي انجـام   آمـوزان در كـالس و كمبـود فضـا     با توجه بـه حجـم زيـاد دانـش     5-2
 هـاي  هـا بـراي اجـراي فعاليـت     هاي كالس گروهي و احياناً نامناسب بودن ميز و صندلي  كارهاي

برطـرف گرديـده و    هـا  گروهي، الزم است شرايطي فراهم شود كه مشكالت ياد شده در كالس 
  .گروهي از هر نظر فراهم شود زمينه براي انجام اجراي كارهاي

آموزان از زمان پيشنهاد شـده   هم دانشهش نشان داد كه هم معلمان و هاي اين پژو يافته -6
رضايت ندارنـد و ايـن   ) دو ساعت در هفته(براي تدريس درس مطالعات اجتماعي در طول هفته

شـود   بر ايـن اسـاس، پيشـنهاد مـي    . دانند زمان را براي اجراي درس مطالعات اجتماعي كافي نمي
مطابق آنچه كـه معلمـان مطالعـات    (ي حداقل يك ساعت براي افزايش ساعات مطالعات اجتماع

  .اقدام الزم صورت پذيرد) اند اجتماعي پيشنهاد كرده
اول مديران مـدارس  هاي مطالعات اجتماعي الزم است در درجه  در اجراي موفق برنامه -7

نتـايج ايـن پـژوهش در    . آموزان با معلمان اين درس همكاري داشته باشند و سپس والدين دانش
هـاي   شـود بـا برگـزاري دوره    لذا پيشـنهاد مـي  . هايي را از سوي معلمان نشان داد ين مورد گاليها

هـاي   صـت هـا و فـر   آموزشي و توجيهي به نقش و اهميت مـديران در ايجـاد امكانـات، موقعيـت    
مناسب يادگيري درس مطالعات اجتماعي و نقش و انتظارات معلمـان از والـدين در ايـن درس،    

  .اهميت داده شود
انـد در   آمـوزان نتوانسـته   هاي دانشي، مهارتي و نگرشي نشان داد كه دانـش  نتايج آزمون -8

ل شوند بـر ايـن   ئبه اهداف نگرشي و مهارتي اين برنامه نا) ها هدف./ 70تحقق (حد مورد انتظار 
  :شود اساس پيشنهاد مي
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يـادگيري   -به معلمان مطالعات اجتمـاعي آمـوزش داده شـود كـه در فراينـد يـاددهي       8-1
  . هاي مهارتي و نگرشي را بيشتر مورد توجه قرار دهند هدف

الزم است به معلمـان مطالعـات اجتمـاعي آمـوزش داده شـود كـه چگونـه در جريـان          8-2
و ارائـه   هـا  آموزان مد نظر قرار داده و به ارزشـيابي مهـارت   هاي عملكردي دانش تدريس فعاليت

آمـوزان در ايـن زمينـه اقـدام      الت يـادگيري دانـش  بازخوردهاي مناسب براي رفع موانع و مشـك 
  .كنند

هـاي   بايد به معلمان مطالعات اجتماعي آموزش داده شود تا با استفاده از انواع آزمـون  8-3
هـاي مشـاهده رفتـار در جريـان تـدريس نحـوه        ها و چـك ليسـت   عملكردي مانند تهيه كارپوشه

  .رار دهندگيري و سنجش ق آموزان را مورد اندازه عملكرد دانش
هاي آموزشي با  هاي نگرشي الزم است معلمان در دوره به منظور رشد و توسعه هدف 8-4

  .هاي مشاهده رفتار آشنا شوند ز طريق چك ليستها ا چگونگي ارزشيابي اين هدف
. آمـوزان دارد  هاي دانـش  اي در رشد و توسعه نگرش خود ارزشيابي نقش تعيين كننده 8-5

به معلمان آموزش داده شود تا در پايان هر جلسه درسي يا پس از انجـام   بر اين اساس الزم است
هـاي خـويش را در    و تغييـر نگـرش   هـا  مهـارت  آموزان بخواهند تا يك فعاليت گروهي از دانش

  .رابطه با آن درس به معلم خود گزارش كنند
تبـي،  هـا كـه از طريـق آنهـا نمونـه كارهـاي عملـي، گزارشـات ك         استفاده از كار پوشه 8-6
، گاهي اوراق امتحاني و نظـاير آن در  آموزان هاي مشاهده رفتار دانش هايي از چك ليست نمونه

يابي درس مطالعات اجتماعي به معلمـان توصـيه   شود براي ارزش ميداري  يك پوشه يا فايل نگه
معلمان ها به  شود در زمينه نحوه توليد واستفاده از كار پوشه بر اين اساس، پيشنهاد مي. شده است

  . آموزش الزم داده شود
نتــايج ايــن پــژوهش نشــان داد كــه اكثرمعلمــان بــا روش طراحــي و اســتفاده از چــك  8-7
خـدمت يـا    هاي آموزش ضـمن  شود در دوره هاي مشاهده رفتار آشنا نيستند لذا پيشنهاد مي ليست

اسـتفاده از  راهنماي معلم به معلمان آموزش داده شود كه بـا نحـوه سـاختن و     در محتواي كتاب
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آمـوزان   هاي گروهي و تحقيقات انجام شده از سوي دانش اين ابزار مناسب براي سنجش فعاليت
  .كاربرد دارد آشنا شوند
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