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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـميفصلنامه عل
 1396بهار،شماره نهم،سال سوم

 پايه اجتماعي مطالعات درسدر شده كسبو شده اجرا درسي برنامه بررسي

 1395-1396 تحصيلي سالدر مشكان شهرهاي دبستان ششم
1حجت افتخاري

 چكيده
 ششـم پايـه اجتمـاعي مطالعـات درسدر شـده وكسـب شـده اجرا درسي برنامه بررسي پژوهش هدف
 لحاظازو كاربردي هدف لحاظاز تحقيق. بود 1395-1396 تحصيلي سالدر مشكانرشهيها دبستان
ــرد نحــوه ــا داده آوري گ ــه اســت پيمايشــي توصــيفي ه ــاآندر ك ــتفاده ب ــنجيرنظاز اس ــان س و معلم
 پايـه اجتماعي مطالعات درس شده كسبو شده اجرا درسي برنامه ارزيابيو شناساييبه،ان آموز دانش
 ششـمي پايـهان آموز دانش تمامي، پژوهشي جامعه. است شده پرداخته مشكان شهر هاي دبستان ششم
،م ششـ پايـهدر 1395-1396 تحصيلي سالدرمحصل افراد تعدادبه توجهباكه،) نفر72( مشكان شهر
 شده استفاده» شماري تمام« روشاز حاضر پژوهشدر بنابراين؛ است آماري جامعه همان آماري نمونه
 كرونبـاخ لفـايآ روش بـا اساتيد نظرباكه ساخته محقق پرسشنامهدوازها داده آوري جمع براي. است
 هاي پرسشازكيهربا مرتبط هاي داده تحليلو تجزيه منظوربه.شد استفاده، گرفتند قرار تاييد مورد

 توصـيفي آمـاري هـا روشاز كمـي هـاي داده توصيف براي. است شده استفاده كمي روشاز پژوهش
 هـاي يافتـه. شـد اسـتفاده»يا نمونـه تـكt« استنباطي آمارو» ميانگينو درصد، فراواني توزيع جداول«

 حـددر آموزگـاران توجيـهو آمـادگي شـده اجرا درسي برنامهدركه استآني دهنده نشان پژوهش
 درسـي برنامهدر، اجتماعي مطالعات درسيها كالسدر شده بيني پيش اهداف اما؛ ندارد قرار مطلوب
 شـده تعيـين محتواي، اجتماعي مطالعات شده اجرا درسي برنامهدر همچنين. شودمي پيگيري شده اجرا

 آموزگـاران اسـتفاده، پـژوهش ايـن هـاي يافتـه ديگـراز. است شده اجرا مطلوبحددرو بوده مناسب
 ارزشـيابي هـاي شيوه. بود درس طرحو مناسب يادگيريـ ياددهييها روشاز ششم اجتماعي مطالعات

 شـده قصـد درسـي برنامـه توسـط شـده تعيين پيشازيها روش اساسبران آموز دانش هاي آموخته از
 بـه دهـي پاسخدر ششمانوزآم دانش همچنين. گيردمي صورت معلمان توسط ششم اجتماعي مطالعات

. اند داشتهرا مطلوبو انتظار مورد عملكرد نگرشيو مهارتي، دانشي آزمونيها سؤال انواع
و كسب شده:ها كليد واژه .پايه ششم ابتدايي،درس مطالعات اجتماعي،برنامه درسي اجرا شده

،نويسـنده مسـئول،نـي ريـز راهبر آموزشي تربيتـي شهرسـتان،ريزي دانشگاه هرمزگان دانشجوي دكتري برنامه1

hojjat.eftekhari18@gmail.com :29/9/1396پذيرش: 17/4/1396دريافت 
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 مقدمه

و شـهروندي گيـري شخصـيت اجتمـ شـكل بدون ترديد دوره ابتـدايي نقـش مهمـي در اعي

و مدارس ابتداييان آموز دانش و برنامه،دارد درسي اين دوره به همراه والـدين هاي آموزگاران

ان نقـش آموز دانشاجتماعي در هاي در ايجاد مهارتهاو موقعيتهاو جامعه با تدارك فرصت

ازاي مطالعات اجتماعي يك حوزه يـادگيري بـين رشـته پررنگي در اين زمينه دارند. اسـت كـه

و همچنـين جامعـه،علـوم سياسـي،اقتصاد،تاريخ،علمي چون جغرافياهاي مفاهيم رشته شناسـي

و زيست محيطي،مدنيهاي مطالعات مختلف مانند آموزش و اخـالق،مطالعات شهروندي دين

و تقريبا در تمام كشـورهاي دنيـا آمـوزش دادهميبهره  از ايـن رو نقـش برنامـه.شـود مـي گيرد

و اين پـژوهش بـر آن اسـت درس ي مطالعات اجتماعي در كتب دوره ابتدايي بسيار اساسي است

در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم»برنامه درسي كسب شده«و»برنامه درسي اجرا شده«كه

.شهر مشكان را بررسي نمايدهاي دبستان

و توليد فرايند برنامه و،ريزي درسي شامل سه مرحله طراحي در فرايند. ارزشيابي استاجرا

و اجراي برنامه،طراحي و2»شـده اجـرا«،1»شـده قصـد«سه نوع برنامه درسي،درسيهاي توليد

بهمي ريزان قرار بيشتر مورد توجه برنامه3»كسب شده« ،هـا آرمـان گيرد. برنامه درسي قصد شده

و مؤلفه بـراي حصـول بـه زمـان اختصـاص يافتـه،تـدريسيها روش،چون محتواهايي اهداف

و آموزش محتواي تعيين شده كه در سطح ملي تدوينيها هدف شود اشاره دارد.مي مورد نظر

كه از طريق به اجرا در آمدن برنامـه درسـي هايي يادگيري،»برنامه درسي كسب شده«منظور از 

،احمـدي( اسـت،آيـد مـي ان به وجـود آموز دانشهايو مهارتها دانش،ها در مجموع نگرش

و فعاليت،»برنامه درسي اجرا شده«).1385 برـ ياددهيهاي مجموعه اقدامات  يادگيري است كه

و آن چه كه معلمـان از آن برداشـت كـرده انـد در محـيط واقعـي اساس برنامه درسي مورد نظر

و كالس درهاي مدرسه و برداشتيمي درس به اجرا آيد. اين برنامه در سطح كالس درس بوده

 
1 Intended Curriculum 
2 Implemented Curriculum 
3 Learned Curriculum 
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و اعتقـاد آن از برنا در كـالس هـا مه درسي قصد شده توسط معلمان است كه با توجه بـه تجربـه

).1997،و همكاران1اشميت( آيدمي درس به اجرا در

انجمن نظـارت«توسط 1999 درسي كه در سال گالتورن در فصلي از كتاب راهنماي برنامه

سـازد برنامـه درسـي مكتـوبمي به چاپ رسيده است خاطر نشان» درسي آمريكا ريزي برنامهو 

و اجرا شده دارد او.تأثير كمي بر برنامه درسي تدريس شده اكثر معلمـان بـا تجربـه،از ديدگاه

و سپس آن را به كنـاريمي اين راهنما را در ابتداي سال تحصيلي مرور گذارنـد زيـرا مـي كنند

درسي كسب شـده او معتقـد در مورد برنامه.دهندمي نظر قرار عوامل ديگري را در تدريس مد

و اجرا است اغلب شكاف عمده و كسبمي اي بين آن چه كه تدريس و آنچه كه آموخته  شود

آنآموز دانش.شود وجود دارد مي .آموزنـد مـين،شـودميتدريسهاً ان معموال آن چه را كه به

و دار معنـي سو آن است كه برنامه درسـي بـه صـورت از ديدگاه گالتورن علت اين امر از يك

كهمين زا مطرح چالش و از سوي ديگر معلمان نيز هنگامي و آموز دانششود ان درگيـر نيسـتند

آنمي اقدام به تدريس،اند كنند يا براي يادگيري برانگيخته نشدهمين مشاركت هـا كنند بنابراين

و دقـت كـافي ندارنـدمين متوجه آنچه تدريس شده  ودلـدگ).1392،فتحـي واجارگـاه( شوند

و عدم توافق بين برنامه درسي اجرا شـده وكسـب شـده را ناشـي از جـدايي) 1979( تفاوت نظر

وجـود ناهمـاهنگي بسـيار ميـان برنامـه درسـي.دانـد مـي در تعلـيم وتربيـت هـا هدفوها وسيله

و كسب شده به عنوان ضعف اساسي در هر برنامه درسي محسـوب  ،ملكـي( شـود مـي اجراشده

).1392،اجي تبار فيروزجائيح،احمدي،دالور

و اجراي برنامه،بنابراين در فرايند طراحي ي درسي آن چـه كـه بـيش از همـه ذهـنها توليد

ريزان درسي را به خود مشغول كرده است پاسخ دادن به اين پرسش اساسي اسـت كـه تـا برنامه

آ چه اندازه در مراحل مختلف شكل و در نهايت و اجراي برنامه درسي ن چه كه در عمل گيري

و همخواني وجود داردميآموزان ياد دانش دريافت پاسخ مناسـب بـراي ايـن.گيرند هماهنگي

آن برنامه،سؤال را،يريز دارد تا مراحل طرحمي ريزان درسي را بر و اجراي برنامه درسي توليد

ت،در مكان واقعي اجراي برنامه درسي و كالس درس دنبال نمايند ا وجـود تفـاوت يعني مدرسه

1 Schmidt 
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و ايجـاد و اقـدامات الزم را در جهـت تصـحيح حركـت ميان اين مراحل را به حـداقل رسـانده

و همخواني در برنامه درسي ايجاد شده به عمل آورنـد  حـاجي،احمـدي،دالور،ملكـي( تعادل

: نتايج چند پؤوهش انجام شده در اين راسنا بدين شرح است).1392،تبار فيروزجائي

و اجرا شـده شـهروند،)1386( مفتخر در پژوهشي به بررسي تفاوت برنامه درسي قصد شده

آموزش متوسطه نظري از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي استان آذربايجان شرقي در دوره مسئول

و تطـابق اهـداف برنامـه درسـي اجـرا شـده شـهروند  پرداخت. نتايج نشان داد كه ميزان تفـاوت

و قابـل قبـول مسئولدرسي قصد شده شهروند مسئول با اهداف برنامه  اغلـب در سـطح متوسـط

و تطابق محتواي برنامه درسي اجرا شده شهروند  بـا محتـواي برنامـه مسـئول است. ميزان تفاوت

و قابـل قبـول اسـت. همچنـين ميـزان مسئولدرسي قصد شده شهروند  اغلب در سـطح متوسـط

و تطابق  ي تـدريسها روشبا مسئولا شده شهروندي تدريس برنامه درسي اجرها روشتفاوت

و قابل قبول است. در كل نتـايج مسئولبرنامه درسي قصد شده شهروند اغلب در سطح متوسط

و برنامـه درسـي اجـرا شـده شـهروند  بررسي نشان داد كه ميزان تفاوت برنامه درسي قصد شـده

و زياد،كم( با توجه به سه سطح ارزيابي مسئول مت) متوسط و قابـل قبـولي قـرار در سـطح وسـط

 گرفت.

و همخواني برنامه درسي قصدشـده،)1383( اخالقي در پژوهشي به بررسي ميزان هماهنگي

وميو اجرا شده درس مطالعات اجتماعي پرداخت. نتايج پژوهش نشان  دهد كه اهداف دانشـي

و خيلي زيادي مطابق با برنامه قصـد شـده بـو  و اهداف مهارتي در حد زياد انـد. ولـيدهنگرشي

درصد دبيـران در زمـان اجـراي برنامـه در حـد80نتايج چك ليست مشاهده رفتار نشان داد كه 

و خيلي كمي بر اهداف مهارتي تأكيد كرده اند كه از اين لحاظ برنامه اجـرا شـده مطـابق بـا كم

ن و خيلـي،. در بخش محتواباشدميبرنامه قصد شده زيـادي محتواي در زمان اجرا در حد زيـاد

ازـي يـاددهي هـا روشدر بخـش قصد شـده دنبـال شـده اسـت. مطابق با برنامه يـادگيري فقـط

و خيلي زياد مطـابق بـا برنامـه سازماني تدريس پيشها روش و كسب مفهوم در حد زياد دهنده

و از سـاير مـي قصد شـده دنبـال  ن هـا روششـود آيـد. در بخـش مـي اسـتفاده مطلـوب بـه عمـل

،يابي نتايج چك ليست نشان داده است كه دبيران انجام دادن كارهاي اختيـاريي ارزشها روش
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و فعاليت و انجام فعاليتها گروهي درهاي خارج از كالس و خيلـي كـم ي متن را در حـد كـم

و نتايج ارزشيابي ولي از نظـر؛ رسانندمينهاآني مستمر را به اطالعها ارزشيابي محسوب كرده

و خيلي زيادي رعايت شده است.موارد فوق،دبيران  در زمان اجرا در حد زياد

پ) 1383( پور كاظم ارزشيابي برنامه اجرا شده درس مطالعات اجتماعي« وهشي با عنوانژدر

: نتيجـه گرفـت» آموزش متوسـطه شـاخه نظـري بـر اسـاس مـدل سـه بعـدي روبيتـال قصدشـده 

بآموز دانش و مهارتي رنامه درسي قصدشده درس مطالعـات ان در دستيابي به قلمروهاي نگرشي

 اند. اجتماعي موفقيت چنداني كسب نكرده

و همكــاران ضــمن ارائــه تصــوير روشــني از برنامــه درســي درس مطالعــات) 1391( ملكــي

كه؛ شده كسبو شده اجرا،شده قصديدرس برنامهاجتماعي در سه مرحله  حاكي از آن است

اما در مرحله اجرا با مشكالت متعددي،مناسبي داردبرنامه درسي مطالعات اجتماعي طرح نسبتا 

سـنگيني،عدم دسترسي به امكانات مورد نياز براي آموزش،مانند ناكافي بودن آموزش معلمان

و و نتـايج آموز دانشرو است.همچنين بر اساس نمرات روبه... محتوا ان در طول سال تحصـيلي

و نگرشي،سه آزمون دانشي در،ان آزمـون دانشـي خـوب بـوده آمـوزشدانـ عملكـرد؛ مهارتي

و عملكرد آزمون مهارتي در حد رضايت ان در آزمـون نگرشـي ضـعيف آموز دانشبخش بوده

 بوده است.

كه آيا برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه كرد اين پرسش اساسي را مطرح توانمياكنون

و  در بيني پيشششم بر اساس برنامه درسي رسمي شيوه اجراي ايـن برنامـه؟ آيديمشده به اجرا

ي مـورد انتظـار را در مخاطبـان خـودهاو مهارتها دانستني،ها تا چه اندازه توانسته است نگرش

و عناصر اين برنامه به تغييرها چه بخش؟ پديد آورد و اصالح نياز دارد،يي از اجزا به؟ بازنگري

پژوهش در نظر دارد برنامه درسي مطرح شده اينهاي منظور يافتن پاسخي مناسب براي پرسش

و كسب شده مطالعات اجتماعي پايه ششم را در دبسـتان  بررسـي،شـهر مشـكان هـاي اجرا شده

.نمايد
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ايـن پـژوهش هـاي يافتـه.داراي اهميـت اسـت»كـاربردي«انجام چنـين پژوهشـي از لحـاظ

و كسب شـده را توان مي از جهـت وجـودد مسائل مشكالت احتمالي بين برنامه درسي اجراشده

و اطالعات ارزنده و هم خواني مشخص نمايد و تعادل هـاي اجـراي برنامـه اي در زمينه طراحـي

.آموزشـي درس مطالعـات اجتمـاعي قـرار دهـد ريـزي برنامهدرسي در اختيار دست اندركاران 

در شناخت ميزان انطبـاق برنامـه درسـي درسد به آموزگاران اين توانمي اين پژوهشهاي يافته

و برنامه درسي كسب شده توسط  از ميـزان تأثيرگـذاري،ان ياري رسـانده آموز دانشاجرايشان

و اصـالح دانـشها فعاليت و مهـارت يادگيرنـدگان در پايـان،ي آموزشي خود بر تغيير نگـرش

.دوره آموزشي آگاه نمايند

و كسب شده مطالعات اجتمـ اعي پايـه به منظور كم كردن فاصله بين برنامه درسي اجرا شده

: شودمي ششم با توجه به عناصر مؤثر برنامه درسي سؤاالت زير مطرح

 شدهاجرا درسي مربوط به برنامههاي پرسش.الف
و توجيه معلمان نسـبت بـه برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي پايـه ششـم چگونـهگيآماد-

؟ صورت گرفته است

مط بيني پيشيها هدفتا چه اندازه- العـات اجتمـاعي پايـه ششـم در شده در برنامـه درسـي

؟ شودمي درس پيگيريهاي كالس

تا چه اندازه محتواي تعيين شـده در برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي پايـه ششـم مناسـب-

؟ است

از- شـده در برنامـه درسـي مطالعـات بينـي پـيش يـادگيريـ يـاددهيي هـا روشتا چه اندازه

؟ شودمي اجتماعي پايه ششم استفاده

ان در برنامـه درسـي مطالعـات آمـوز دانـش هـاي آموختـه دازه شـيوه ارزشـيابي از تا چـه انـ-

در بيني پيشيها روشاجتماعي پايه ششم با  ؟ آيدمي شده در برنامه به اجرا

 مربوط به برنامه درسي كسب شدههاي پرسش.ب
دريها هدفتا چه اندازه- ان آمـوز دانشنگرشي برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم

؟ محقق شده است



و  35… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

دريها هدفتا چه اندازه- ان آمـوز دانـش دانشي برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم

؟ محقق شده است

دريها هدفچه اندازهتا- ان آمـوز دانشمهارتي برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم

؟ محقق شده است

 روش پژوهش

و ازلحاظ توصـيفي پيمايشـي هـا آوري داده نحوه گـرد اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي

و  و ارزيـابي،انآمـوز دانـش است كه در آن با استفاده از نظرسنجي معلمان برنامـه بـه شناسـايي

و كسب شده درس مطالعات اجتمـاعي پايـه ششـم دبسـتان  شـهر مشـكان هـاي درسي اجرا شده

،)نفـر72( شـهر مشـكانمششي پايهانآموز دانشتمامي،ي پژوهش جامعهت. پرداخته شده اس

نمونـه آمـاري،مششي پايهدر 1395-1396در سال تحصيلي با توجه به تعداد افراد محصل كه

اسـتفاده شـده»تمـام شـماري«بنـابراين در پـژوهش حاضـر از روش؛ همان جامعه آماري است

و تحليل دادهت.اس روهاي مرتبط با هر يك از پرسشهاي به منظور تجزيه ش كمي پژوهش از

جـداول: ماننـد» آمـار توصـيفي«ي هـا روشكمي از هاي براي توصيف داده.استفاده شده است

و،توزيع فراواني و ميانگين شد»اي تك نمونهt آمار استنباطي«درصد .استفاده

: ابزار استدو پژوهش حاضر داراي

در»پرسشنامه محقق ساخته«.1 تو» مقياس ليكرت«برنامه درسي اجراشده سط آموزگـاران كه

.مطالعات اجتماعي پايه ششم شهر مشكان تكميل گرديد

و پـرورش ايـران بـراي مطالعـات اجتمـاعي هاي بر اساس مطالعه سرفصل مصوب آموزش

و برداشـت  و همچنين مطالعه مبـاني نظـري پـيش نـويس اوليـه،ي موجـود هـا دوره ابتدايي

ــنامه طراحــي شــد  از.پرسش ــوايي آن و محت ــي صــوري از هشــتســوي ســپس رواي ــر نف

و تأييـد گرديـد  و كارشناسان رشته مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و تربيت .كارشناسان تعليم

و عــدد،همچنــين پايــايي ابــزار .آمــد بــه دســت90/0 از طريــق آلفــاي كرونبــاخ محاســبه
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

برنامـه درسـي اجـرا«گويه تشكيل شده است كـه47از»برنامه درسي اجرا شده«پرسشنامه

اهـداف)2و توجيـه معلمـان گاهيآ)1 سطح پنجت اجتماعي پايه ششم را در مطالعا»شده

نحـوه ارزشـيابي مـورد)5و يـادگيريـ يـاددهيي هـا روش)4 محتواي آموزشـي)3 درس

و توجيه معلمـان در پرسشـنامه سازي به منظور بررسي چگونگي آماده. دهدمي بررسي قرار

م،گويـه شـش بررسـي اهـداف،گويه چهار بررسـي،گويـه10حتـواي آموزشـي بررسـي

و بررسي نحوه ارزشيابي تعـداد21 يادگيريـ ياددهييها روش گويـه در نظـر شـش گويه

.گرفته شده است

در»پرسشــنامه محقــق ســاخته«.2 كــه توســط»مقيــاس ليكــرت«برنامــه درســي كســب شــده

.ان مشغول به تحصيل در پايه ششم شهر مشكان تكميل گرديدآموز دانش

و پـرورش ايـران بـراي هـاي مطالعـه سرفصـل بر اساس مطالعـات درس مصـوب آمـوزش

و برداشت و همچنين مطالعه مباني نظري نـويس پـيش،موجـود هاي اجتماعي دوره ابتدايي

ــه پرسشــنامه طراحــي شــد  ــوايي آن از ســوي.اولي و محت از8ســپس روايــي صــوري ــر نف

و تأييد گرديد،درسكارشناسان  از طريـق،همچنين پايايي ابـزار.مورد بررسي قرار گرفته

و عدد از»برنامه درسي كسب شـده«پرسشنامه.آمد به دست0/93 آلفاي كرونباخ محاسبه

 نگـرش)1را در سـه سـطح»برنامـه درسـي كسـب شـده«گويه تشكيل شده است كـه 95

و)2 بـه منظـور بررسـي.دهـد مـي ان رشته مورد بررسـي قـرار آموز دانشمهارت)3دانش

ــوز دانــش نگــرش ــداد آم ــه رشــته تع ــه31 ان ب بررســي دانــش كســب شــده توســط،گوي

و بررسي ميـزان مهـارتي كـه توسـط34ان آموز دانش ان بـا تحصـيل در آمـوز دانـش گويه

.گويه در نظر گرفته شده است30تعداد اندهمطالعات اجتماعي كسب نمود



و  37… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

ي پژوهشها يافته

در.1 جدول و انحراف معيار برنامه و خرده ميانگين آنيها مقياسسي اجرا شده

انحراف معيارميانگينتعداد

و توجيه آموزگاران 412/235955/2آگاهي

327/3 4750/22 اهداف تعيين شده

020/3 4625/33 محتواي تعيين شده

486032/11يادگيريـياددهييهاروش

615/2 4625/26ي ارزشيابيها روش

 050/21 4500/190هبرنامه درسي اجرا شد

و خرده.2 جدول و انحراف معيار برنامه درسي كسب شده انآموز دانشي آن توسطها مقياسميانگين

انحراف معيارميانگينتعداد

72593/241966/11ي سطح نگرشيهاهدف

72031/240987/21ي سطح دانشيهاهدف

72187/326501/27ي سطح مهارتيهاهدف

72812/842105/54مه درسي كسب شدهبرنا

و:اول پژوهشي سؤال نسبت به برنامه درسي مطالعات اجتماعي توجيه آموزگارانآگاهي

؟ پايه ششم چگونه صورت گرفته است

و بررسي.3 جدول  توجيه آموزگاران نسبت به برنامه درسي اجرا شدهآگاهي

نگينخطا معيار مياانحراف استانداردميانگينتعداد

و 4250/13155/4398/1توجيه آموزگارانآگاهي
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

و براي بررسي تك نمونهtآزمون.4 جدول  نسبت به برنامه درسي اجرا شده توجيه آموزگارانآگاهي

TestValue=12

Tدرجه آزادي
داريسطح معنا

)دو دامنه(
ها اختالف ميانگين

95%قابليت اطمينان

بحد پايين االحد

و 556/3-179/03763/0250/0056/3توجيه آموزگارانآگاهي

 جـدول نتـايج. براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي اول از آزمون

وكه دهدمينشان)4(و)3( پايه ششم در درس مطالعـات اجتمـاعي توجيه آموزگارانآگاهي

و 250/13و ميـانگين نمونـه مـورد بررسـي12ن مفـروض برنامه درسي اجرا شده بـا ميـانگي در

و نتيجه گرفت توانميبنابراين.)p 05/0>( تأييد نشد155/4انحراف استاندارد توجيـه آگـاهي

در آموزگاران درس مطالعات اجتمـاعي در برنامـه درسـي اجـرا شـده بـه خـوبي/54پايه ششم

.انجام نشده است

و توجيه دبير ان نسبت به برنامه درسـي اجـرا شـده در حـد مطلـوب قـرار به عبارتي آمادگي

و ضـمن خـدمت هاي دوره كيفيتكه علت آن پايين بودن.ندارد كـم بـودن مـدت،آموزشـي

و زمان برگزاري اين دوره،اجراي اين دوره ها نتايج به دست. بوده استها نامناسب بودن محل

كه به بررسي ارزشيابي برنامـه درسـي) 1388( آمده در اين قسمت با آن بخش از نتايج احمدي

و كسب شده علوم دوره  و به اين نتيجه رسيد كه معلمـان بـراي راهنمايياجرا شده پرداخته بود

.همسو بوده است هاي الزم برخوردار نيستند تدريس درس علوم از مهارت

ات مطالع شده در برنامه درسي بيني پيشيها هدفتا چه اندازه:ومد پژوهشي سؤال

؟ شودمي هاي درس پيگيري اجتماعي در كالس

 اجرا شده اهداف تعيين شده نسبت به برنامه درسي.5 جدول

خطاي معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

4750/22327/3176/1اهداف آموزشي



و  39… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

 را شدهتك نمونه براي بررسي اهداف تعيين شده نسبت به برنامه درسي اجtآزمون.6 جدول

TestValue=18

Tسطح معناداريدرجه آزادي

) دو دامنه(

اختالف

 ميانگين ها

95%قابليت اطمينان

حد باالحد پايين

038/44005/0750/4968/1531/7اهداف آموزشي

 جـدول نتايج.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي سوم از آزمون

در برنامـه بينـي شـده آموزگـاران مطالعـات اجتمـاعي دهد كه اهـداف پـيشمينشان)6(و)5(

و انحـراف 750/22و ميـانگين نمونـه مـورد بررسـي18شده بـا ميـانگين مفـروض درسي اجرا

شد327/3استاندارد در نتيجه گرفت اهداف پيش توانميبنابراين).p 01/0<( تأييد بينـي شـده

.ت اجتماعي در برنامه درسي اجرا شده پيگيري شده استهاي درس مطالعا كالس

درسـي اهـداف دروس در ابتـداي هـر فصـل بـه هـاي علت اين امر آن است كـه در كتـاب

از.استصورت هدف كلي مشخص شده  تدريس فعال كه منجـر بـهيها روشيا اينكه معلمان

و در نهايـت تحقـق اهـداف هاي ان در فعاليتآموز دانششركت  ،شـود مـي آموزشـي آموزشي

.كنندمي استفاده

كه نتايج چك ليست مشاهده رفتـار) 1383( نتايج اين پژوهش با آن بخش از نتايج اخالقي

و خيلي كم بر اهـداف مهـارتي80نشان داد كه  درصد دبيران در زمان اجراي برنامه در حد كم

امـه درسـي قصـد شـده شـده مطـابق بـا برن-و از اين جهـت برنامـه درسـي اجـرا اندهتأكيد كرد

.ناهمسو است باشدمين

تا چه اندازه محتواي تعيين شده در برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه:مسو پژوهشي سؤال

؟ ششم مناسب است

 بررسي محتواي تعيين شده در برنامه درسي اجرا شده.7 جدول

خطاي معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

4625/33020/3068/1شيمحتواي آموز
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

 تك نمونه براي بررسي محتواي تعيين شده برنامه درسي اجرا شدهtآزمون.8 جدول

TestValue=30

tدرجه

 آزادي

95%قابليت اطميناناختالف ميانگين ها)دو دامنه(يمعنادارسطح

حد باالحد پايين

394/33012/0625/3099/1150/6محتواي آموزشي

نتـايج.بـراي يـك نمونـه اسـتفاده گرديـدtجهت آزمون سؤال پژوهشي چهارم از آزمـون

دهد كه محتواي تعيين شده مطالعات اجتماعي در برنامه درسـي اجـرامينشان)8(و)7( جدول

020/3و انحـراف اسـتاندارد 625/33و ميانگين نمونه مورد بررسي30شده با ميانگين مفروض 

در توانمي بنابراين).p 05/0<( تأييد شد نتيجه گرفت محتواي تعيين شـده مطالعـات اجتمـاعي

.برنامه درسي اجرا شده مناسب بوده است

مطالعات اجتماعي توانسته اسـت اطالعـات الزم در نتيجه گرفت محتواي توانميبه عبارتي

د  معلمـان،به عبـارتي.هدمورد عناصر برنامه درسي مطالعات اجتماعي را در اختيار معلمان قرار

و سرفصـل دري هـا هـدف پايـه ششـم را مطـابق بـا مطالعـات اجتمـاعي هـاي محتوا ايـن برنامـه

رو.كنندمي درس پيگيريهاي كالس ششـم از نظـر محتواي برنامـه مطالعـات اجتمـاعي،ازاين

و نيازهاي يادگيرندگان مناسب تشـخي بيني پيشميزان انطباق با زمان  ص داده شده براي تدريس

.شده است

نيز نشان داده اسـت كـه محتـواي برنامـه در زمـان) 1383( پژوهش اخالقي،در همين راستا

و خيلي زياد مطابق با برنامه قصد شده دنبـال  و مشاهده كنندگان در حد زياد اجرا از نظر دبيران

اجـرا در پژوهش خود ميزان تطـابق محتـواي برنامـه درسـي) 1386( همچنين مفتخر.شده است

اغلب در سـطح متوسـط مسئولبا محتواي برنامه درسي قصد شده شهروند مسئولشده شهروند 

.و قابل قبول گزارش كرد كه با نتايج اين يافته همخواني دارد



و  41… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

 شده در برنامه بيني پيش يادگيريـ ياددهييها روشتا چه اندازه از:مچهار پژوهشي سؤال

؟ شودمي تفادهدرسي مطالعات اجتماعي پايه ششم اس

 تعيين شده در برنامه درسي اجرا شده يادگيريـ ياددهييها روشبررسي.9 جدول

خطاي معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

486032/11900/3يادگيريـي ياددهيهاروش

 درسي اجرا شدهدر برنامه يادگيريـ ياددهييها روشتك نمونه براي بررسيtآزمون.10 جدول

TestValue=63

tدو(سطح معناداريدرجه آزادي

) دامنه

اختالف

ها ميانگين

قابليت اطمينان

%95 

حد باالحد پايين

897/53001/02377/1322/32يادگيريـياددهيهايروش

 جدول تايجن.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي پنجم از آزمون

كهمينشان)10(و)9( درـي يـاددهي هـا روشدهد  يـادگيري آموزگـاران مطالعـات اجتمـاعي

و انحـراف86و ميـانگين نمونـه مـورد بررسـي63برنامه درسي اجراشده بـا ميـانگين مفـروض

نتيجـه گرفـت آموزگـاران مطالعـات تـوان مـي بنـابراين)p01/0<( تأييد شـد 032/11استاندارد

ازياجتماع يادگيري پيشبيني شده در برنامه درسي اجرا شده بهـرهـي ياددهيها روشپايه ششم

.اند برده

فعـال تـدريسي هـا روش،ان كـم اسـت آمـوز دانـش از آنجـايي كـه در هـر كـالس تعـداد

بـا اسـتناد بـه.يابـد مـيو لذا ميزان يادگيري افزايش باشدمي قابل اجرا،شده در برنامه بيني پيش

دومي) 1386(و مفتخر) 1383( اخالقيهايي پژوهشها يافته تـوان همسـويي نتـايج تحقيـق بـا

ازژپ  فعال تدريس پي برد.يها روشوهش ذكرشده در زمينه استفاده
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

ان در برنامه آموز دانشهاي تا چه اندازه شيوه ارزشيابي از آموخته:مپنج سؤال پژوهشي

در بيني پيشياه روشدرسي مطالعات اجتماعي پايه ششم با  ؟ آيدمي شده در برنامه به اجرا

ي ارزشيابي در برنامه درسي اجرا شدهها روشبررسي.11 جدول

خطاي معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

462/2661/2924/0ي ارزشيابيهاروش

دها روشتك نمونه براي بررسيtآزمون.12 جدول  اجرا شده رسيي ارزشيابي در برنامه

TestValue=18

Tدرجه

 آزادي

يمعنادارسطح

) دو دامنه(

اختالف

ها ميانگين

95%قابليت اطمينان

حد باالحد پايين

328/930001/0625/8438/6811/10ي ارزشيابيهاروش

 جدولجنتاي.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي ششم از آزمون

ان توسـط آموزگـاران آمـوز دانـشيها دهد كه شيوه ارزشيابي از آموختهمينشان)12(و)11(

و ميـانگين نمونـه مـورد18مطالعات اجتماعي در برنامه درسي اجرا شـده بـا ميـانگين مفـروض 

شد61/2و انحراف استاندارد 62/26بررسي نتيجـه گرفـت تـوان مـي بنـابراين.)p01/0<( تأييد

تعيـين شـده توسـطي از پـيش هـا روشان بـر اسـاس آمـوز دانـشيهاه ارزشيابي از آموختهشيو

.آموزگاران مطالعات اجتماعي در برنامه درسي اجرا شده بوده است

ــه عبــارتي معلمــان در ارزشــيابي و هــا نگــرش،هــا مطالعــات اجتمــاعي در بخــش مهــارتب

ازها فعاليت شيها روشي خارج از درس ،در هر برنامه درسي.جويندمي ده بهرهاز پيش تعيين

يـادگيري محسـوب-يـاددهيي هـا روشان جـزء مهمـي از آموز دانشهاي ارزشيابي از آموخته

و نحوههايي آموزشي از شيوهها بازديد منظم سرگروه.شود مي آموزگـاران ارزيـابي ارزشيابي

بهاو تذكر نكات الزم براي بهبود شيوه و مطابقت آن در بيني پيشيها روشاي ارزشيابي شـده

و تئوري انجام  د يكي از داليـل ايـن همـاهنگي توانميكه،گيردميبرنامه درسي دروس عملي

.محسوب شود



و  43… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

نيـز نشـان داده اسـت كـه) 1391( زاده سورشـجاني پژوهش حسـنيها در همين راستا يافته

و  ارها روشان آموز دانشدبيران همچنـين.انـد زيـابي كـردهي ارزشيابي را بيشتر از حد متوسـط

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ميزان تطابق ارزشيابي برنامه درسـي اجـرا) 1386( مفتخر

اغلب در سطح متوسـط مسئولبا ارزشيابي برنامه درسي قصد شده شهروند مسئولشده شهروند 

.و قابل قبول است كه با نتايج اين يافته پژوهشي همخواني دارد

 هاي مربوط به برنامه درسي كسب شدهش آزمون پرس

ي نگرشي برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششمها هدفچه اندازه: اول پژوهشي سؤال

؟ ان محقق شده استآموز دانشدر

 ان نسبت به برنامه درسي كسب شدهآموز دانشي سطح نگرشيها هدفبررسي.13 جدول

ار ميانگينخطاي معيانحراف استانداردميانگينتعداد

7259/11996/1229/2انآموزدانشي سطح نگرشيهاهدف

ان نسبت به برنامه درسي كسـب آموز دانشي سطح نگرشيها هدفتك نمونه براي بررسيt آزمون.14 جدول

 شده

TestValue=93

Tدرجه

 آزادي

يمعنادارسطح

) دو دامنه(

اختالف

ها ميانگين

95%قابليت اطمينان

حد باالحد پايين

60/11710001/059/2691/2126/31انآموزدانشنگرشيي سطحهاهدف

 جـدول نتـايج.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي اول از آزمون

كهمينشان)14(و)13( ان مطالعـات اجتمـاعي در آمـوز دانـشي سـطح نگرشـيها هدفدهد

و 59/119و ميـانگين نمونـه مـورد بررسـي93شـده بـا ميـانگين مفـروض-برنامه درسي كسب

شد 96/12انحراف استاندارد ي سـطح هـا هـدف نتيجه گرفت توانميبنابراين.)p01/0<( تأييد

.ان مطالعات اجتماعي در برنامه درسي كسب شده محقق شده استآموز دانشنگرشي
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

ي برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم دانشيها هدفتا چه اندازه: دوم پژوهشي سؤال

؟ ان محقق شده استآموز دانشدر

 ان نسبت به برنامه درسي كسب شدهآموز دانشي سطح دانشيها هدفبررسي.15 جدول

خطاي معيا رميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

72031/137987/21886/3انآموزدانشي سطح دانشيهاهدف

 ان نسبت به برنامـه درسـي كسـب آموز دانشي سطح دانشيها هدفتك نمونه براي بررسيtآزمون.16 جدول

 شده

TestValue=102

Tدرجه

 آزادي

يمعنادارسطح

) دو دامنه(

اختالف

ها ميانگين

95%قابليت اطمينان

حد باالحد پايين

013/9710001/0031/35103/27958/42انآموزدانشي سطح دانشيهاهدف

 جـدول نتـايج.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي دوم از آزمون

كهمينشان)16(و)15( ان پايه ششم در برنامـه درسـي آموز دانشي سطح دانشيها هدفدهد

و انحــراف 031/137و ميــانگين نمونــه مــورد بررســي 102كســب شــده بــا ميــانگين مفــروض 

شد 98/21ارد استاند ي سـطح دانشـي هـا هـدف نتيجـه گرفـت توانمي بنابراين)p01/0<( تأييد

و آموز دانش نتيجـه گرفـت تـوان مـي ان پايه ششم در برنامه درسي كسب شده محقق شده است

ــا هــدف ــول در ه ــل قب ــه درســي كســب شــده مطالعــات اجتمــاعي در حــد قاب ي دانشــي برنام

.ان تحقق يافته استآموز دانش

درها هدفتا چه اندازه: سوم وهشيپژ سؤال ي مهارتي برنامه درسي مطالعات اجتماعي

؟ ان محقق شده استآموز دانش

 ان نسبت به برنامه درسي كسب شدهآموز دانشي سطح مهارتيها هدفبررسي.17 جدول

ميانگين خطاي معيارانحراف استانداردميانگينتعداد

72187/166501/27861/4آموزاني سطح مهارتي دانشهاهدف



و  45… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

ان نسبت به برنامه درسـي كسـب آموز دانشي سطح مهارتيها هدفتك نمونه براي بررسيtآزمون.18 جدول

 شده

TestValue=123

tدرجه

آزادي

يمعنادارسطح

) دو دامنه(

اختالف

ها ميانگين

95%قابليت اطمينان

حد باالحد پايين

883/8710001/018/4327/331/53انآموزنشداي سطح مهارتيهاهدف

 جـدول نتايج.براي يك نمونه استفاده گرديدtجهت آزمون سؤال پژوهشي سوم از آزمون

كهمينشان)18(و)17( ان پايه ششم در برنامه درسـي آموز دانشي سطح مهارتيها هدفدهد

و انحــراف 187/166ســيو ميــانگين نمونــه مــورد برر 123 شــده بــا ميــانگين مفــروض كســب

شد 501/27استاندارد ي سطح مهـارتيها هدفنتيجه گرفت توانميبنابراين.)p 01/0<( تأييد

.ان پايه ششم در برنامه درسي كسب شده محقق شده استآموز دانش

و اهـداف مهـارتي) 1383(ي پژوهش اخالقيها يافته و نگرشـي نشان داد كه اهداف دانشي

و خيلي اند كه همسو با نتايج پـژوهش حاضـر زيادي مطابق با برنامه قصد شده بوده در حد زياد

كه) 1383( ولي نتايج چك ليست مشاهده رفتار در پژوهش اخالقي.است درصـد80نشان داد

و خيلي كمي بر اهداف مهارتي تأكيد كردهانـد كـه از  دبيران در زمان اجراي برنامه در حد كم

مطـابق بـا برنامـه قصـد شـده نميباشـد كـه بـا نتـايج پـژوهش حاضـر اين لحاظ برنامه اجرا شده

.همخواني ندارد

و  گيري نتيجه بحث

آي پژوهش نشان دهندههاي يافته و توجيـه گـاهي آن است كه در برنامـه درسـي اجراشـده

درس مطالعـات هاي شده در كالس بيني پيشاما اهداف،آموزگاران در حد مطلوب قرار ندارد

شود از سوي ديگر در برنامه درسي اجـرا شـدهمير برنامه درسي اجرا شده پيگيريد،اجتماعي

و در حـد مطلـوب اجـرا شـده اسـت،مطالعات اجتماعي .محتواي تعيين شده مناسب بوده است

موزشـيآهـاي در اختيار قرار دادن بسته،ضمن خدمتهاي دوره،آموزشيهاي اجراي كارگاه
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

ا و استقاده د كمـك شـايان تـوجهي در توانـ مـيز تجربيات آموزگاران با سابقهو راهنماي معلم

و در نهايت تحقق اهداق درس مطالعات داشنه باشد.  توانايي آموزگار

ران در برنامـه درسـي اجـرا شـده آموزگـا شـدن منـد بهـره،ايـن پـژوهش هاي از ديگر يافته

و بهرهـ ياددهييها روشمطالعات اجتماعي ششم از  .گيري از طرح درس بـود يادگيري مناسب

از پـيش تعيـيني هـا روشان بـر اسـاس آمـوز دانشهاي ارزشيابي از آموختههاي همچنين شيوه

. گيـرد مـي شده توسط برنامه درسي قصد شده مطالعات اجتماعي ششم توسط معلمـان صـورت 

از،دشـون مـي شده در كالس درس خود حاضـر ريزي برنامهبنابراين آموزگاران با تدابير از قبل

وها روش و مطـابق مـي ان را درگير مباحـث آموز دانشي تدريس فعال در كالس استفاده كننـد

 كنند.ميان را ارزيابي آموز دانشهاي ارزشيابي توصيقي آموخته

و،آزمون دانشيهاي سؤالدهي به انواع ان ششم در پاسخآموز دانشاز سوي ديگر مهـارتي

و مطلـوب  بـه درس ان ششـم آمـوز دانـش نـد. بنـابراينا را داشـته نگرشي عملكرد مـورد انتظـار

و ان ششــمآمــوز دانــشانجــام شــده از ســوي هــايو مجموعــه فعاليــت مندنــد مطالعــات عالقــه

بـه منظـور داشـتن يـك،در نظـام آموزشـي كشـورمان آموزگاران اين پايه اثربخش بوده است.

و هماهنگ با برنامـه درسـي قصدشـده  ا،برنامه درسي مطلوب سـت قبـل از اجـراي برنامـه الزم

يـادگيريـ مناسب ياددهيهاي شيوه،محتوا،اجرا كنندگان آن از جمله دبيران با اهداف،درسي

 تحصيلي كه از اجزاي برنامـه درسـي اجراشـده هايو ارزشيابي مناسب دروس مختلف در رشته

با.آشنا شوند،شودميو توسط برنامه ريزان درسي تعيين باشد مي هـاي اجراي كارگـاه اين مهم

و عملي( آموزشي و همچنين قرار دادن كتاب راهنمـاي معلـم هاي دوره،)تئوري ضمن خدمت

و افزايش انگيزه يـادگيري درس همچنين براي رسيدن به اهداف.ستادر اختيار دبيران ممكن 

و بـه تبـع آن بهبـود برنامـه درسـي كسـب شـده توسـط آموز دانشدر و كارايي بهتـر دبيـران  ان

هر،انآموز دانش و تجهيزات الزم براي قبـل از اجـراي برنامـه كتاب درسيبهتر است امكانات

و به روز گردد،درسي .تهيه شده

و آتي ان در تمـامي ابعـاد آمـوز دانـش در ادامه الزم است اهداف هماهنگ با نيازهاي فعلي

و نيازهاي حرفـه،رشد و،اهـداف همچنـين.اي تصـريح شـود متناسب با مراحل زندگي روشـن
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

و قابل حصول براي محتواي در نظر گرفته شده توسـط.ان باشدآموز دانشواضح مشخص شده

ومي دبيران و تسـهيل كننـده محتـواي كتـب درسـي بايد در زمان اجراي برنامه درسـي شـفاف

ــه شــده توســط برنامــه  ــواي درنظــر گرفت ــده محت ــزان درســي باشــد تكميــل كنن ــا روش.ري ي ه

 باشـد مـي يري توسط مجريان برنامه كـه يكـي از سـطوح برنامـه درسـي اجراشـده يادگـ ياددهي

و در جهت نيل به اهداف همچنين قابليـت.انتخاب شود درسمتناسب با برنامه درسي قصدشده

و مطلـوب دارا باشـد  از.انتقال محتواي درنظر گرفته شده را به صـورت كـاربردي يكـي ديگـر

ان اسـت آمـوز دانشهاي ارزشيابي از آموختههاي شيوهوها روشسطوح برنامه درسي اجراشده 

و اجراشـده،راهنمايي بـراي ادامـه،كه نتايج آن و يـا تغييـر برنامـه درسـي قصـد شـده اصـالح

.شودمي محسوب

درآموز دانشدهي بندي از نحوه پاسخ در يك جمع دهي به انواع پاسخ ان سال ششم ابتدايي

و مهارت،نگرشت سؤاال ،بـا اجـراي موفـق برنامـه درسـي قصـد شـده مشخص شد كـه دانش

،باشـد مـي مطلوب را كه اجزاي برنامه درسي كسـب شـده هاي دانشو مهارت،نگرش توان مي

.ان محقق ساختآموز دانشدر

آموزش،اجراي موفق هر برنامه درسي قصد شده مستلزم ايجاد شرايط مطلوب در ساختارها

و ميـزان مطابقـت برنا،يانمطلوب آموزگاران به عنوان مجر مـه بـا كـاربرد در زنـدگي روزمـره

به،انآموز دانشيندهآ ان جهت شوق به دانستن است. هر برنامه درسـي آموز دانشايجاد انگيزه

اظهـار كـرد تـوان مـي شود. شايد به جـراتمين اجرا،رودمي نوشته شده به همان نحو كه انتظار

و يافت كه تدري توانمين كه معلمي را س خود را با برنامه درسـي قصـد شـده بـه پايـان برسـاند

و آنچه اجرا ،اوليـا هـاي نگـرش،اسـت. محـيط،شودمي همين موجب اختالف آنچه قصد شده

و آگاهي آموزگـار،ها تجربه در،ان در كـالس درس آمـوز دانـش شـرايط،توانمدي تجهيـزات

و مد و پرورش و انتظارات مسئولين آموزش واختيار آموزگار برآنچه معلـم در كـالس ... يران

ياد شده جهـت اجـراي هـر هاي گذارد. اميد است با توجه به اهميت مقولهمي كند تاثيرمي اجرا

 درسي از پيش تعيين شده تمهيدات الزم انديشيده شود.هاي چه بهتر برنامه
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/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

 منابع

ــوم دوره،)1388( غالمعلــي،احمــدي و كســب شــده عل ارزشــيابي برنامــه درســي اجــرا شــده

و پــرورش،طــرح پژوهشــي.راهنمــايي ريــزي ســازمان پــژوهشو برنامــه،وزارت آمــوزش

.آموزشي

و هماهنگي بين سه برنامه درسـي قصدشـده،)1385( غالمعلي احمدي ،بررسي ميزان همخواني

و كسب شده در برنامه جديد آموزش علوم دوره ابتدايي وزارت،طرح پژوهشي.اجرا شده

و پرورش سازمان پژوهشو برنامه  تعلـيم پژوهشيو علمي فصلنامه.آموزشي ريزي آموزش

.92-51صص22،86،تريتو

 اجـراو شـده قصد درسي برنامه همخوانيو هماهنگي ميزان بررسي،)1383(،مرتضي،اخالقي

.1383-84 تحصـيلي سـال در تهـران پسـرانه هـاي دبيرستان اول سال اجتماعي مطالعات شده

.د بهشتيدانشگاه شهي،كارشناسي ارشد نامه پايان

سه.)1391(،و ديگران محمدعلي،اميرتقوي و،قصـد شـده( گانـه ارزشيابي سطوح اجـرا شـده

صص،1 شماره،4 دوره.برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد عمليات انتظامي،)كسب شده

38-7.

و تـدريس فعـالي هـا روش از معلمـان اسـتفاده ميزان بررسي،)1377(،علي فضل،خواه حامدي

.اراك شهرسـتان در ابتـدايي دوره علـوم تـدريس در آنـان آموزشـي عملكرد نتايجسهمقاي

.دانشگاه آزاد تهران مركز،كارشناسي ارشد نامه پايان

 شـده كسـبو شده اجرا،شده قصد درسي برنامه تطبيق،)1391(،زهره،زاده سورشجاني حسن

كارشناسي نامه پايان.1390-91 تحصيلي سال در بختياريو محال چهار استان رياضي درس

.دانشگاه كاشان،ارشد

 پـنجم پايـه آزمايشـي تجربـي علوم درسي كتاب محتواي ارزشيابي،)1377(،يداله،نژاد رهبري

و پرورش،و تاليف كتب درسي ريزي برنامهدفتر،ابتدايي .وزارت آموزش

.بال،رانته.درسي ريزي برنامهميمفاهو اصول،)1392(،كورش،واجارگاه فتحي



و  49… هاي كسب شده در درس مطالعات اجتماعي پايه ششم دبستان بررسي برنامه درسي اجرا شده

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

 اجتمــاعي مطالعـات درس شـده اجـرا درسـي برنامـه ارزشـيابي،)1383(،اسـماعيل،پـور كـاظم

 اسـتان دبيـران ديـدگاه از روبيتايـل بعـدي سـه مـدل اساس بر نظري شاخه متوسطه آموزش

 نامــه پايــان،شـده قصــد درسـي برنامــه بـا آن مقايســهو 1382-83 تحصـيلي ســال در گـيالن

.گاه عالمه طباطباييدانش،ارشد كارشناسي

 در را شـده تجربـه درسـي برنامـه مختلـف سـطوح بر مؤثر عوامل بررسي،)1389(،علي،محبي

رسـاله دكتـري دانشـگاه.انتظامي علوم دانشگاه كارشناسي دوره اسالمي انديشه درس مورد

.تربيت معلم

 در مسئول شهروند شده اجراو شده قصد درسي برنامه تفاوت بررسي) 1386(،اهللا سيف،مفتخر

 نامـه پايـان،شـرقي آذربايجان استان اجتماعي دبيران ديدگاه از نظري متوسطه آموزش دوره

.دانشگاه عالمه طباطبايي،كارشناسي ارشد

.سمت،تهران.درسي ريزي برنامه مقدمات،)1392(،حسن،ملكي

و شـده اجـرا،دهشـ قصديدرس برنامهيهمخوان زانيميبررس،)1391(و ديگران حسن،ملكي

،27شـماره،ي تربيتـي شناسـ روانفصلنامه. رستانيدب اول سالياجتماع مطالعات شده كسب
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