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بررسی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان های شهر
مشکان در سال تحصیلی1396- 1395
حجت افتخاری
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چکیده
هدف پژوهش بررسی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستانهای شهر مشکان در سال
تحصیلی  1396- 1395بود .تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است که در آن با
استفاده از نظ سنجی معلمان و دانش آموزان ،به شناسایی و ارزیابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده درس مطالعات اجتماعی پایه
ششم دبستان های شهر مشکان پرداخته شده است .جامعه ی پژوهش ،تمامی دانشآموزان پایه ی ششم شهر مشکان ( 72نفر)،که با توجه
به تعداد افراد محصل در سال تحصیلی  1396- 1395در پایه ششم ،نمونه آماری همان جامعه آماری است؛ بنابراین در پژوهش حاضر از
روش((تمام شماری)) استفاده شده است  .برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که با نظر اساتید با روش الفای
کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند ،استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با هر یک از پرسش های پژوهش از روش کمّی
استفاده شده است  .برای توصیف داده های کمی از روش های آمار توصیفی (( :جداول توزیع فراوانی ،درصد و میانگین)) و آمار
استنباطی((  tتک نمونه ای ) استفاده شد .یافته های پژوهش نشان دهنده ی آن است که در برنامه درسی اجرا شده آمادگی و توجیه
آموزگاران در حد مطلوب قرار ندارد؛ اما اهداف پیشبینی شده در کالسهای درس مطالعات اجتماعی ،در برنامه درسی اجرا شده
پیگیری می شود .همچنین در برنامه درسی اجرا شده مطالعات اجتماعی ،محتوای تعیین شده مناسب بوده و در حد مطلوب اجرا شده
است  .از دیگر یافته های این پژوهش ،استفاده آموزگاران مطالعات اجتماعی ششم از روش های یاددهی-یادگیری مناسب و طرح درس
بود .شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان بر اساس روش های از پیش تعیین شده توسط برنامه درسی قصد شده مطالعات
اجتماعی ششم توسط معلمان صورت می گیرد .همچنین دانش آموزان ششم در پاسخدهی به انواع سوالهای آزمون دانشی ،مهارتی و
نگرشی عملکرد مورد انتظار و مطلوب را داشته اند.
کلید واژه ها :برنامه درسی اجرا شده و کسب شده ،درس مطالعات اجتماعی.
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مقدمه
بدون تردید دوره ابتدایی نقش مهمی در شکلگیری شخصیت اجتماعی و شهروندی دانش آموزان دارد و مدارس ابتدایی،
آموزگاران و برنامه های درسی این دوره به همراه والدین و جامعه با تدارک فرصت ها و موقعیت ها در ایجاد مهارت های اجتماعی در
دانش آموزان نقش پررنگی در این زمینه دارند .مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین رشتهای است که از مفاهیم رشته های علمی
چون جغرافیا ،تاریخ ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،جامعه شناسی و همچنین مطالعات مختلف مانند آموزش های مدنی ،مطالعات شهروندی و
زیست محیطی ،دین و اخالق بهره میگیرد و تقریبا در تمام کشورهای دنیا آموزش داده می شود .از این رو نقش برنامه درسی
مطالعات اجتماعی در کتب دوره ابتدایی بسیار اساسی است و این پژوهش بر آن است که« برنامه درسی اجرا شده »و« برنامه درسی
کسب شده »در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان های شهر مشکان را بررسی نماید.
فرایند برنامهریزی درسی شامل سه مرحله طراحی و تولید ،اجرا و ارزشیابی است .در فرایند طراحی ،تولید و اجرای برنامه
های درسی ،سه نوع برنامه درسی « قصد شده« ،»1اجرا شده »2و «کسب شده »3بیشتر مورد توجه برنامه ریزان قرار می گیرد .برنامه درسی
قصد شده به آرمان ها ،اهداف و مؤلفه هایی چون محتوا ،روش های تدریس ،زمان اختصاص یافته برای حصول به هدف های مورد نظر و
آموزش محتوای تعیین شده که در سطح ملی تدوین می شود اشاره دارد .منظور از «برنامه درسی کسب شده» ،یادگیری هایی که از طریق به
اجرا در آمدن برنامه درسی در مجموع نگرش ها ،دانش ها و مهارت های دانش آموزان به وجود می آید ،است (احمدی« .)1385 ،برنامه
درسی اجرا شده» ،مجموعه اقدامات و فعالیت های یاددهی -یادگیری است که براساس برنامه درسی مورد نظر و آن چه که معلمان از آن
برداشت کرده اند در محیط واقعی مدرسه و کالس های درس به اجرا در می آید .این برنامه در سطح کالس درس بوده و برداشتی از برنامه
درسی قصد شده توسط معلمان است که با توجه به تجربه و اعتقاد آن ها در کالس درس به اجرا در می آید (اشمیت 4و همکاران.)1997 ،
گالتورن در فصلی از کتاب راهنمای برنامهدرسی که در سال ) (1999توسط« انجمن نظارت و برنامه ریزی درسی
آمریکا »به چاپ رسیده است خاطر نشان می سازد برنامه درسی مکتوب تأثیر کمی بر برنامه درسی تدریس شده و اجرا شده دارد .
از دیدگاه او ،اکثر معلمان با تجربه این راهنما را در ابتدای سال تحصیلی مرور می کنند و سپس آن را به کناری می گذارند زیرا
عوامل دیگری را در تدریس مدنظر قرار می دهند .در مورد برنامه درسی کسب شده او معتقد است اغلب شکاف عمدهای بین آن چه
که تدریس و اجرا می شود و آنچه که آموخته و کسب می شود وجود دارد .دانش آموزان معمولا آن چه را که به آنها تدریس
میشود ،نمیآموزند .از دیدگاه گالتورن علت این امر از یکسو آن است که برنامه درسی به صورت معنی دار و چالش زا مطرح نمی
شود و از سوی دیگر معلمان نیز هنگامی که دانش آموزان درگیر نیستند و مشارکت نمی کنند و یا برای یادگیری برانگیخته نشده اند،
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اقدام به تدریس می کنند بنابراین آن ها متوجه آنچه که تدریس شده نمی شوند و دقت کافی ندارند ( فتحی واجارگاه.)1392 ،
گودلد( )1979تفاوت نظر و عدم توافق بین برنامه درسی اجرا شده وکسب شده را ناشی از جدایی وسیلهها و هدف ها در تعلیم
وتربیت میداند.وجود ناهماهنگی بسیار میان برنامه درسی اجراشده و کسب شده به عنوان ضعف اساسی در هر برنامه درسی محسوب می
شود (ملکی ،دلور ،احمدی ،حاجی تبار فیروزجائی.)1392 ،
بنابراین در فرایند طراحی ،تولید و اجرای برنامههای درسی آن چه که بیش از همه ذهن برنامهریزان درسی را به خود
مشغول کرده است پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که تا چه اندازه در مراحل مختلف شکلگیری و اجرای برنامه درسی و در
نهایت آن چه که در عمل دانش -آموزان یاد میگیرند هماهنگی و هم خوانی وجود دارد .دریافت پاسخ مناسب برای این سؤال،
برنامهریزان درسی را بر آن می دارد تا مراحل طرحریزی ،تولید و اجرای برنامه درسی را در مکان واقعی اجرای برنامه درسی ،یعنی
مدرسه و کالس درس دنبال نمایند تا وجود تفاوت میان این مراحل را به حداقل رسانده و اقدامات لزم را در جهت تصحیح حرکت
و ایجاد تعادل و همخوانی در برنامه درسی ایجاد شده به عمل آورند (ملکی ،دلور ،احمدی ،حاجی تبار فیروزجائی .)1392 ،نتایج
چند پؤوهش انجام شده در این راسنا بدین شرح است:
مفتخر( ،)1386در پژوهشی به بررسی تفاوت برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شهروند مسؤول در دوره آموزش متوسطه نظری
از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی استان آذربایجان شرقی پرداخت .نتایج نشان داد که میزان تفاوت و تطابق اهداف برنامه درسی اجرا شده
شهروند مسئول با اهداف برنامه درسی قصد شده شهروند مسؤول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول است .میزان تفاوت و تطابق محتوای
برنامه درسی اجرا شده شهروند مسؤول با محتوای برنامه درسی قصد شده شهروند مسؤول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول است.
همچنین میزان تفاوت و تطابق روشهای تدریس برنامه درسی اجرا شده شهروند مسؤول با روشهای تدریس برنامه درسی قصد شده
شهروند مسؤول اغلب در سطح متوسط و قابل قبول است .در کل نتایج بررسی نشان داد که میزان تفاوت برنامه درسی قصد شده و برنامه
درسی اجرا شده شهروند مسؤول با توجه به سه سطح ارزیابی (کم ،متوسط و زیاد) در سطح متوسط و قابل قبولی قرار گرفت.
اخالقی ( ،)1383در پژوهشی به بررسی میزان هماهنگی و همخوانی برنامه درسی قصد -شده و اجرا شده درس مطالعات اجتماعی
پرداخت .نتایج پژوهش نشان میدهد که اهداف دانشی و نگرشی و اهداف مهارتی در حد زیاد و خیلی زیادی مطابق با برنامه قصد شده
بودهاند .ولی نتایج چک لیست مشاهده رفتار نشان داد که  80درصد دبیران در زمان اجرای برنامه در حد کم و خیلی کمی بر اهداف
مهارتی تأکید کردهاند که از این لحاظ برنامه اجرا شده مطابق با برنامه قصد شده نمیباشد .در بخش محتوا ،محتوای در زمان اجرا در حد
زیاد و خیلی زیادی مطابق با برنامه قصد شده دنبال شده است.در بخش روشهای یاددهی -یادگیری فقط از روشهای تدریس پیش-
سازماندهنده و کسب مفهوم در حد زیاد و خیلی زیاد مطابق با برنامه قصد شده دنبال میشود و از سایر روشها استفاده مطلوب به عمل
نمیآید .در بخش روشهای ارزشیابی نتایج چک لیست نشان داده است که دبیران انجام دادن کارهای اختیاری ،گروهی و فعالیتهای
خارج از کالس و انجام فعالیتهای متن را در حد کم و خیلی کم در ارزشیابی محسوب کرده و نتایج ارزشیابیهای مستمر را به اطالع آنها
نمیرسانند؛ ولی از نظر دبیران ،موارد فوق در زمان اجرا در حد زیاد و خیلی زیادی رعایت شده است.
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کاظم پور ( )1383در پؤوهشی با عنوان « ارزشیابی برنامه اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری بر اساس
مدل سه بعدی روبیتال قصدشده» نتیجه گرفت :دانش آموزان در دستیابی به قلمروهای نگرشی و مهارتی برنامه درسی قصدشده درس
مطالعات اجتماعی موفقیت چندانی کسب نکرده اند.
ملکی و همکاران( )1391ضمن ارائه تصویر روشنی از برنامه درسی درس مطالعات اجتماعی در سه مرحله برنامه درسی قصد شده،
اجرا شده و کسب شده ؛حاکی از آن است که برنامه درسی مطالعات اجتماعی طرح نسبتا مناسبی دارد ،اما در مرحله اجرا با مشکالت
متعددی مانند ناکافی بودن آموزش معلمان ،عدم دسترسی به امکانات مورد نیاز برای آموزش ،سنگینی محتوا و.....روبه رو است.همچنین بر
اساس نمرات دانش آموزان در طول سال تحصیلی و نتایج سه آزمون دانشی ،مهارتی و نگرشی؛ عملکرد دانش آموزان آزمون دانشی خوب
بوده ،در آزمون مهارتی در حد رضایت بخش بوده و عملکرد دانش آموزان در آزمون نگرشی ضعیف بوده است.
اکنون میتوان این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم بر اساس برنامه درسی
رسمی و پیش بینی شده به اجرا در میآید؟ شیوه اجرای این برنامه تا چه اندازه توانسته است نگرشها ،دانستنیها و مهارتهای مورد
انتظار را در مخاطبان خود پدید آورد؟ چه بخشهایی از اجزا و عناصر این برنامه به تغییر ،بازنگری و اصالح نیاز دارد؟ به منظور
یافتن پاسخی مناسب برای پرسش های مطرح شده این پژوهش در نظر دارد برنامه درسی اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی
پایه ششم را در دبستان های شهر مشکان  ،بررسی نماید.
انجام چنین پژوهشی از لحاظ« کاربردی »دارای اهمیت است .یافته های این پژوهش می -تواند مسائل مشکالت
احتمالی بین برنامه درسی اجراشده و کسب شده را از جهت وجود تعادل و هم خوانی مشخص نماید و اطالعات ارزنده ای در زمینه
طراحی و اجرای برنامه های درسی در اختیار دست اندرکاران برنامه ریزی آموزشی درس مطالعات اجتماعی قرار دهد .یافته های
این پژوهش می تواند به آموزگاران این درس در شناخت میزان انطباق برنامه درسی اجرایشان و برنامه درسی کسب شده توسط دانش
آموزان یاری رسانده ،از میزان تأثیرگذاری فعالیتهای آموزشی خود بر تغییر و اصالح دانش ،نگرش و مهارت یادگیرندگان در پایان
دوره آموزشی آگاه نمایند.
به منظور کم کردن فاصله بین برنامه درسی اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی پایه ششم با توجه به عناصر مؤثر
برنامه درسی سؤالت زیر مطرح می شود:
الف -پرسش های مربوط به برنامه درسی اجرا شده
• آمادگی و توجیه معلمان نسبت به برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم چگونه صورت گرفته است؟
• تا چه اندازه هدف های پیش بینی شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در کالس های درس
پیگیری می شود؟
• تا چه اندازه محتوای تعیین شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم مناسب است؟
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• تا چه اندازه از روش های یاددهی – یادگیری پیش بینی شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم استفاده
می شود؟
• تا چه اندازه شیوه ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم با روش
های پیش بینی شده در برنامه به اجرا در می آید؟
ب )پرسش های مربوط به برنامه درسی کسب شده
 -7تا چه اندازه هدف های نگرشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در دانش آموزان محقق شده است؟
 -8تا چه اندازه هدف های دانشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در دانش آموزان محقق شده است؟
-9تا چه اندازه هدف های مهارتی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در دانش آموزان محقق شده است؟
روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است که در آن با استفاده از نظر
سنجی معلمان و دانش آموزان ،به شناسایی و ارزیابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان
های شهر مشکان پرداخته شده است .جامعه-ی پژوهش ،تمامی دانشآموزان پایه-ی ششم شهر مشکان ( 72نفر)،که با توجه به تعداد افراد
محصل در سال تحصیلی  1396- 1395در پایه ششم ،نمونه آماری همان جامعه آماری است؛ بنابراین در پژوهش حاضر از روش «تمام
شماری »استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با هر یک از پرسش های پژوهش از روش کمّی استفاده شده
است .برای توصیف داده های کمی از روش های« آمار توصیفی »مانند :جداول توزیع فراوانی ،درصد و میانگین و« آمار استنباطی »t
تک نمونه ای استفاده شد.
پژوهش حاضر دارای  2ابزار است :
• «پرسشنامه محقق ساخته »برنامه درسی اجراشده در« مقیاس لیکرت»که توسط آموزگاران مطالعات اجتماعی
پایه ششم شهر مشکان تکمیل گردید.
بر اساس مطالعه سرفصل های مصوب آموزش و پرورش ایران برای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و همچنین مطالعه مبانی
نظری و برداشتهای موجود ،پیش نویس اولیه پرسشنامه طراحی شد .سپس روایی صوری و محتوایی آن از سوی  8نفر از کارشناسان
تعلیم و تربیت و کارشناسان رشته مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید .همچنین پایایی ابزار ،از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و
عدد 90/0بدست آمد .پرسشنامه« برنامه درسی اجرا شده »از  47گویه تشکیل شده است که« برنامه درسی اجرا شده »مطالعات
اجتماعی پایه ششم را در پنج سطح 1-آگاهی و توجیه معلمان - 2اهداف درس 3محتوای آموزشی- 4روش های یاددهی – یادگیری و - 5
نحوه ارزشیابی مورد بررسی قرار می دهد .به منظور بررسی چگونگی آماده سازی و توجیه معلمان در پرسشنامه  4گویه ،بررسی اهداف 6
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گویه ،بررسی محتوای آموزشی 10گویه  ،بررسی روش های یاددهی –یادگیری  21گویه و بررسی نحوه ارزشیابی تعداد  6گویه در
نظر گرفته شده است.
2پرسشنامه محقق ساخته »برنامه درسی کسب شده در« مقیاس لیکرت »که توسط دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایهششم شهر مشکان تکمیل گردید.
بر اساس مطالعه سرفصل های مصوب آموزش و پرورش ایران برای درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و همچنین مطالعه
مبانی نظری و برداشت های موجود ،پیش نویس اولیه پرسشنامه طراحی شد .سپس روایی صوری و محتوایی آن از سوی  8نفر از
کارشناسان درس ،مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید .همچنین پایایی ابزار ،از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و عدد 93/ 0بدست
آمد .پرسشنامه« برنامه درسی کسب شده »از  95گویه تشکیل شده است که« برنامه درسی کسب شده »را در سه سطح  1-نگرش 2-
دانش و  3-مهارت دانش آموزان رشته مورد بررسی قرار می دهد .به منظور بررسی نگرش دانش آموزان به رشته تعداد  31گویه ،بررسی
دانش کسب شده توسط دانش آموزان  34گویه و بررسی میزان مهارتی که توسط دانش آموزان با تحصیل در مطالعات اجتماعی کسب
نموده اند تعداد  30گویه در نظر گرفته شده است.
یافتههای پژوهش
جدول( .)1میانگین و انحراف معیار برنامه درسی اجرا شده و خرده مقیاس های آن
تعداد

میانگین

انحراف معیار

آگاهی و توجیه آموزگاران

4

235/12

955/2

اهداف تعیین شده

4

750/22

327/3

محتوای تعیین شده

4

625/33

020/3

روشهای یاددهی -یادگیری

4

86

032/11

4

625/26

615/2

روشهای ارزشیابی
برنامه درسی اجرا شده

4
4

500/190

050/21

بررسی بر نامه درسی اجرا شده و کسب شده در...
جدول( .)2میانگین و انحراف معیار برنامه درسی کسب شده و خرده مقیاسهای آن توسط دانش آموزان
انحراف

تعداد

میانگین

72

593/241

966/11

هدفهای سطح دانشی

72

031/240

987/21

هدفهای سطح مهارتی

72

187/326

501/27

برنامه درسی کسب شده

72

812/842

105/54

معیار
هدفهای سطح نگرشی

سوال پژوهشی اول :آگاهی و توجیه آموزگاران نسبت به برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم چگونه صورت
گرفته است؟
جدول( .)3بررسی آگاهی و توجیه آموزگاران نسبت به برنامه درسی اجرا شده
تعداد

میانگین

4

250/13

انحراف

میانگین معیار خطا

استاندارد
آگاهی و توجیه
آموزگاران

398/1

155/4

جدول ( .)4آزمون tتک نمونه برای بررسی آگاهی و توجیه آموزگاران نسبت به برنامه درسی اجرا شده
Test Value = 12
T
آگاهی

و

آموزگاران توجیه

179/0

معنا

درجه
آزادی
3

سطح

)دامنه دو( داری
763/0

اختالف
ها میانگین
250/0

 %95اطمینان قابلیت
پایین حد

باال حد

056/3-

556/3

جهت آزمون سؤال پژوهشی اول از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول( )3و ( )4نشان
میدهد که آگاهی و توجیه آموزگاران پایه ششم در درس مطالعات اجتماعی در

برنامه درسی اجرا شده با میانگین

مفروض  12و میانگین نمونه مورد بررسی 250/13و انحراف استاندارد  155/4تأیید نشد  (05/0<p).بنابراین میتوان
نتیجه گرفت آگاهی و توجیه آموزگاران پایه ششم در 54/درس مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده به خوبی
انجام نشده است.
به عبارتی آمادگی و توجیه دبیران نسبت به برنامه درسی اجرا شده در حد مطلوب قرار ندارد .که علت آن پایین بودن
کیفیت دوره های آموزشی و ضمن خدمت ،کم بودن مدت اجرای این دوره ها ،نامناسب بودن محل و زمان برگزاری این دوره ها
بوده است .نتایج به دست آمده در این قسمت با آن بخش از نتایج احمدی ) (1388که به بررسی ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده و
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کسب شده علوم دوره راهنمایی پرداخته بود و به این نتیجه رسید که معلمان برای تدریس درس علوم از مهارتهای لزم برخوردار
نیستند همسو بوده است .
سوال پژوهشی دوم :تا چه اندازه هدفهای پیش بینی شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در کالسهای درس
پیگیری می شود؟
جدول ( .)5اهداف تعیین شده نسبت به برنامه درسی اجرا شده
تعداد

میانگین

4

750/22

انحراف

میانگین معیار خطای

استاندارد
آموزشی اهداف

176/1

327/3

جدول (.)6آزمون  tتک نمونه برای بررسی اهداف تعیین شده نسبت به برنامه درسی اجرا شده
Test Value = 18
T

درجه

038/4

4

معنا
آزادی

اهداف
آموزشی

سطح

)دامنه دو( داری
005/0

اختالف
ها میانگین
750/4

 %95اطمینان قابلیت
پایین حد

باال حد

968/1

531/7

جهت آزمون سؤال پژوهشی سوم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایججدول ( )5و ( )6نشان
میدهد که اهداف پیشبینی شده آموزگاران مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا -شده با میانگین مفروض  18و
میانگین نمونه مورد بررسی 750/22و انحراف استاندارد  327/3تأیید شد  (01/0>p).بنابراین میتوان نتیجه گرفت
اهداف پیشبینی شده در کالسهای درس مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده پیگیری شده است.
علت این امر آن است که در کتاب های درسی اهداف دروس در ابتدای هر فصل به صورت هدف کلی مشخص شده
است .یا اینکه معلمان از روش های تدریس فعال که منجر به شرکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و در نهایت تحقق
اهداف آموزشی می شود ،استفاده می کنند.
نتایج این پژوهش با آن بخش از نتایج اخالقی ) (1383که نتایج چک لیست مشاهده رفتار نشان داد که  80درصد دبیران
در زمان اجرای برنامه در حد کم و خیلی کم بر اهداف مهارتی تأکید کرده اند و از این جهت برنامه درسی اجرا -شده مطابق با
برنامه درسی قصد شده نمیباشد ناهمسو است.
سؤال پژوهشی سوم :تا چه اندازه محتوای تعیین شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم
مناسب است؟

بررسی بر نامه درسی اجرا شده و کسب شده در...
جدول ( .)7بررسی محتوای تعیین شده در برنامه درسی اجرا شده
محتوای آموزشی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

4

625/33

020/3

068/1

جدول( .)8آزمون tتک نمونه برای بررسی محتوای تعیین شده برنامه درسی اجرا شده
Test Value = 30
t

درجه

معنا
آزادی

39

محتوای
آموزشی

4/3

سطح

اختالف

)دامنه دو( داری
012/0

3

ها میانگین

%95اطمینان قابلیت
پایین حد

باال حد

099/1

150/6

625/3

جهت آزمون سؤال پژوهشی چهارم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )7و ()8
نشان میدهد که محتوای تعیین شده مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده با میانگین مفروض  30و میانگین
نمونه مورد بررسی 625/33و انحراف استاندارد  020/3تأیید شد

 (05/0>p).بنابراین

میتوان نتیجه گرفت

محتوای تعیین شده مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده مناسب بوده است.
به عبارتی میتوان نتیجه گرفت محتوای مطالعات اجتماعی توانسته است اطالعات لزم در مورد عناصر برنامه
درسی مطالعات اجتماعی را در اختیار معلمان قرار دهد .به عبارتی ،معلمان
اجتماعی

محتوا و سرفصل های مطالعات

پایه ششم را مطابق با هدف های این برنامه در کالس های درس پیگیری می کنند .ازاین رو،

محتوای برنامه مطالعات اجتماعی

ششم از نظر میزان انطباق با زمان پیش بینی شده برای تدریس و نیازهای

یادگیرندگان مناسب تشخیص داده شده است.
در همین راستا ،پژوهش اخالقی ) (1383نیز نشان داده است که محتوای برنامه در زمان اجرا از نظر دبیران و مشاهده
کنندگان در حد زیاد و خیلی زیاد مطابق با برنامه قصد شده دنبال شده است .همچنین مفتخر ) (1386در پژوهش خود میزان تطابق
محتوای برنامه درسی اجرا شده شهروند مسؤول با محتوای برنامه درسی قصد شده شهروند مسؤول اغلب در سطح متوسط و قابل
قبول گزارش کرد که با نتایج این یافته همخوانی دارد.
سؤال پژوهشی چهارم :تا چه اندازه از روش های یاددهی – یادگیری پیش بینی شده در برنامه -
درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم استفاده می شود؟
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جدول ( .)9بررسی روشهای یاددهی -یادگیری تعیین شده در برنامه درسی اجرا شده
یادگیری -یاددهی روشهای

تعداد

میانگین

استاندارد انحراف

میانگین معیار خطای

4

86

032/11

900/3

جدول (.)10آزمون tتک نمونه برای بررسی روشهای یاددهی -یادگیری در برنامه درسی اجرا شده
Test Value = 63
t

معنا

د
رجه

سطح

اختالف

)دامنه دو( داری

ها میانگین

آزادی
روشهای

یاددهییادگیری

89
7/5

3

 %95اطمینان قابلیت
باال حد

حد
پایین

001/0

23

77/13

22/32

جهت آزمون سؤال پژوهشی پنجم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )9و ( )10نشان
میدهد که روشهای یاددهی -یادگیری آموزگاران مطالعات اجتماعی در

برنامه درسی اجراشده با میانگین مفروض

63و میانگین نمونه مورد بررسی 86و انحراف استاندارد  032/11تأیید شد  (01/0>p).بنابراین میتوان نتیجه
گرفت آموزگاران مطالعات اجتماعی پایه ششم از روشهای یاددهی -یادگیری پیشبینی شده در برنامه درسی اجرا شده
بهره بردهاند.
از آنجایی که در هر کالس تعداد دانش آموزان کم است ،روش های فعال تدریس پیش بینی شده در برنامه ،قابل اجرا
می باشد و لذا میزان یادگیری افزایش می یابد .با استناد به یافتههای پژوهشهای اخالقی( )1383و مفتخر()1386می توان همسویی نتایج
تحقیق با دو پؤوهش ذکرشده در زمینه استفاده از روش های فعال تدریس پی برد.
سؤال پژوهشی پنجم :تا چه اندازه شیوه ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در برنامه درسی
مطالعات اجتماعی پایه ششم با روش های پیش بینی شده در برنامه به اجرا در می آید؟

بررسی بر نامه درسی اجرا شده و کسب شده در...

جدول( .)11بررسی روشهای ارزشیابی در برنامه درسی اجرا شده
تعداد

میانگی

4

62/26

میانگین معیار خطای

استاندارد انحراف
ن

روشهای
ارزشیابی

924/0

61/2

جدول ( .)12آزمون tتک نمونه برای بررسی روشهای ارزشیابی در برنامه درسیاجرا شده
Test Value = 18
T

معنا

درجه
آزادی

328/

روشهای
ارزشیابی

9

3

سطح

اختالف

)دامنه دو( داری
0001/0

ها میانگین
625/8

 %95اطمینان قابلیت
پایین حد

باال حد

438/6

811/10

جهت آزمون سؤال پژوهشی ششم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )11و ( )12نشان
میدهد که شیوه ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان توسط آموزگاران مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده
با میانگین مفروض  18و میانگین نمونه مورد بررسی 62/26و انحراف استاندارد  61/2تأیید شد (01/0>p).
بنابراین میتوان نتیجه گرفت شیوه ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان بر اساس روشهای از پیشتعیین شده توسط
آموزگاران مطالعات اجتماعی در برنامه درسی اجرا شده بوده است.
به عبارتی معلمان در ارزشیابی مطالعات اجتماعی در بخش مهارت ها ،نگرشها و فعالیتهای خارج از
درس از روش های از پیش تعیین شده بهره می جویند .در هر برنامه درسی ،ارزشیابی از آموخته های دانش
آموزان جزء مهمی از روش های یاددهی-یادگیری محسوب میشود .بازدید منظم سرگروههای آموزشی از شیوه
های ارزشیابی و نحوه ارزیابی آموزگاران و تذکر نکات لزم برای بهبود شیوههای ارزشیابی و مطابقت آن با روش
های پیش بینی شده در برنامه درسی دروس عملی و تئوری انجام میگیرد ،که میتواند یکی از دلیل این
هماهنگی محسوب شود.
در همین راستا یافتههای پژوهش حسن زاده سورشجانی ) (1391نیز نشان داده است که دبیران و دانشآموزان روشهای
ارزشیابی را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند .همچنین مفتخر ) (1386در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان تطابق
ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده شهروند مسؤول با ارزشیابی برنامه درسی قصد شده شهروند مسؤول اغلب در سطح متوسط و قابل
قبول است که با نتایج این یافته پژوهشی همخوانی دارد.
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آزمون پرسشهای مربوط به برنامه درسی کسب شده
سؤال پژوهشی اول :چه اندازه هدفهای نگرشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در دانشآموزان
محقق شده است؟
جدول( .)13بررسی هدفهای سطح نگرشی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
تعداد

میانگین

72

59/119

میانگین معیار خطای

انحراف
استاندارد

هدفهای سطح
نگرشی دانش آموزان

29/2

96/12

جدول(.)14آزمون  tتک نمونه برای بررسی هدفهای سطح نگرشی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
Test Value = 93
T

درجه

60/11

71

معنا سطح
آزادی

)دامنه دو( داری

% 95اطمینان قابلیت

اختالف
ها میانگین

باال حد

حد
پایین

هدفهای
سطح نگرشی دانش-

0001/0

59/26

26/31

91/21

آموزان

جهت آزمون سؤال پژوهشی اول از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )13و ( )14نشان
میدهد که هدفهای سطح نگرشی دانشآموزان مطالعات اجتماعی در برنامه درسی کسب -شده با میانگین مفروض
93و میانگین نمونه مورد بررسی  59/119و انحراف استاندارد  96/12تأیید شد  (01/0>p).بنابراین میتوان نتیجه
گرفت هدفهای سطح نگرشی دانشآموزان مطالعات اجتماعی در برنامه درسی کسب شده محقق شده است.
سؤال پژوهشی دوم :تا چه اندازه هدف های دانشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در دانش-
آموزان محقق شده است؟
جدول( .)15بررسی هدفهای سطح دانشی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
تعداد

میانگین

72

031/137

انحراف

رمیانگین معیا خطای

استاندارد
هدفهای سطح دانشی
دانشآموزان

987/21

886/3
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جدول(.)16آزمون  tتک نمونه برای بررسی هدفهای سطح دانشی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
Test Value = 102
T

درجه

013/9

71

معنا

اختالف

سطح
)دامنه دو( داری

آزادی

%95اطمینان قابلیت

ها میانگین

باال حد

حد
پایین

هدفهای
سطح دانشی دانش

031/35

0001/0

958/42

103/27

آموزان

جهت آزمون سؤال پژوهشی دوم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )15و ( )16نشان
میدهد که هدفهای سطح دانشی دانشآموزان پایه ششم در برنامه درسی کسب شده با میانگین مفروض  102و
میانگین نمونه مورد بررسی  031/137و انحراف استاندارد  98/21تأیید شد ) (01/0>pبنابراین میتوان نتیجه گرفت
هدفهای سطح دانشی دانشآموزان پایه ششم در برنامه درسی کسب شده محقق شده است و میتوان نتیجه گرفت
هدفهای دانشی برنامه درسی کسب شده مطالعات اجتماعی در حد قابل قبول در دانشآموزان تحقق یافته است.
سؤال پژوهشی سوم :تا چه اندازه هدفهای مهارتی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در دانشآموزان محقق
شده است؟
جدول( .)17بررسی هدفهای سطح مهارتی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
بررسی هدفهای سطح مهارتی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
تعداد

میانگین

72

187/166

معیار خطای میانگین

انحراف
استاندارد

دانشآموزان مهارتی سطح هدفهای

861/4

501/27

جدول(.)18آزمون  tتک نمونه برای بررسی هدفهای سطح مهارتی دانشآموزان نسبت به برنامه درسی کسب شده
Test Value = 123
t

درجه

883/8

71

معنا
آزادی

سطح
)دامنه دو( داری

اختالف
ها میانگین

%95اطمینان قابلیت
پایین حد

باال حد

27/33

1/53

هدفهای
دانش -مهارتی سطح

0001/0

18/43

آموزان

جهت آزمون سؤال پژوهشی سوم از آزمون  tبرای یک نمونه استفاده گردید .نتایج جدول ( )17و ( )18نشان
میدهد که هدفهای سطح مهارتی دانشآموزان پایه ششم در برنامه درسی کسب -شده با میانگین مفروض  123و
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میانگین نمونه مورد بررسی  187/166و انحراف استاندارد  501/27تأیید شد  (01/0>p).بنابراین میتوان نتیجه
گرفت هدفهای سطح مهارتی دانشآموزان پایه ششم در برنامه درسی کسب شده محقق شده است.
یافتههای پژوهش اخالقی ) (1383نشان داد که اهداف دانشی و نگرشی و اهداف مهارتی در حد زیاد و خیلی زیادی
مطابق با برنامه قصد شده بودهاند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است .ولی نتایج چک لیست مشاهده رفتار در پژوهش اخالقی
) (1383نشان داد که  80درصد دبیران در زمان اجرای برنامه در حد کم و خیلی کمی بر اهداف مهارتی تأکید کردهاند که از این
لحاظ برنامه اجرا شده مطابق با برنامه قصد شده نمیباشد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان دهنده ی آن است که در برنامه درسی اجرا -شده آگاهی و توجیه آموزگاران در حد مطلوب
قرار ندارد ،اما اهداف پیش بینی شده در کالس های درس مطالعات اجتماعی ،در برنامه درسی اجرا شده پیگیری می شود از سوی
دیگر در برنامه درسی اجرا شده مطالعات اجتماعی  ،محتوای تعیین شده مناسب بوده است و در حد مطلوب اجرا شده است .اجرای
کارگاه های آموزشی ،دوره های ضمن خدمت ،در اختیار قرار دادن بسته های اموزشی و راهنمای معلم و استقاده از تجربیات آموزگاران با
سابقه می تواند کمک شایان توجهی در توانایی آموزگار و در نهایت تحقق اهداق درس مطالعات داشنه باشد.
از دیگر یافته های این پژوهش ،بهره مند شدن آموزگاران در برنامه درسی اجرا شده مطالعات اجتماعی ششم از روش
های یاددهی -یادگیری مناسب و بهره گیری از طرح درس بود .همچنین شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان بر اساس
روش های از پیش تعیین شده توسط برنامه درسی قصد شده مطالعات اجتماعی ششم توسط معلمان صورت می گیرد .بنابراین
آموزگاران با تدابیر از قبل برنامه ریزی شده در کالس درس خود حاضر می شوند،از روشهای تدریس فعال در کالس استفاده ودانش-
آموزان را درگیر مباحث میکنند و مطابق ارزشیابی توصیقی آموخته های دانش آموزان را ارزیابی میکنند.
از سوی دیگر دانش آموزان ششم در پاسخ دهی به انواع سوال های آزمون دانشی ،مهارتی و نگرشی عملکرد مورد
انتظار و مطلوب را داشته اند .بنابراین دانش آموزان ششم به درس مطالعات عالقه مندند و مجموعه فعالیت های انجام شده از سوی دانش
آموزان ششم و آموزگاران این پایه اثربخش بوده است .در نظام آموزشی کشورمان ،به منظور داشتن یک برنامه درسی مطلوب و
هماهنگ با برنامه درسی قصدشده ،لزم است قبل از اجرای برنامه درسی ،اجرا کنندگان آن از جمله دبیران با اهداف ،محتوا ،شیوه
های مناسب یاددهی -یادگیری و ارزشیابی مناسب دروس مختلف در رشته های تحصیلی که از اجزای برنامه درسی اجراشده می باشد
و توسط برنامه ریزان درسی تعیین می شود ،آشنا شوند .این مهم با اجرای کارگاه های آموزشی( تئوری و عملی) ،دوره های ضمن
خدمت و همچنین قرار دادن کتاب راهنمای معلم در اختیار دبیران ممکن است .همچنین برای رسیدن به اهداف درس و افزایش
انگیزه یادگیری در دانش آموزان و کارایی بهتر دبیران و به تبع آن بهبود برنامه درسی کسب شده توسط دانش آموزان ،بهتر است
امکانات و تجهیزات لزم برای هر کتاب درسی قبل از اجرای برنامه درسی ،تهیه شده و به روز گردد.

بررسی بر نامه درسی اجرا شده و کسب شده در...

در ادامه لزم است اهداف هماهنگ با نیازهای فعلی و آتی دانش آموزان در تمامی ابعاد رشد ،متناسب با مراحل
زندگی و نیازهای حرفه ای تصریح شود .همچنین اهداف ،روشن و واضح مشخص شده و قابل حصول برای دانش آموزان باشد .
محتوای در نظر گرفته شده توسط دبیران می باید در زمان اجرای برنامه درسی شفاف و تسهیل کننده محتوای کتب درسی و تکمیل
کننده محتوای درنظر گرفته شده توسط برنامه ریزان درسی باشد .روش های یاددهی -یادگیری توسط مجریان برنامه که یکی از
سطوح برنامه درسی اجراشده می باشد متناسب با برنامه درسی قصدشده و در جهت نیل به اهداف درس انتخاب شود .همچنین
قابلیت انتقال محتوای درنظر گرفته شده را به صورت کاربردی و مطلوب دارا باشد .یکی دیگر از سطوح برنامه درسی اجراشده روش
ها و شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان است که نتایج آن ،راهنمایی برای ادامه ،اصالح و یا تغییر برنامه درسی قصد
شده و اجراشده محسوب می شود.
در یک جمعبندی از نحوه پاسخ دهی دانشآموزان سال ششم ابتدایی درپاسخ دهی به انواع سوالت نگرش ،دانش و مهارت
مشخص شد که با اجرای موفق برنامه درسی قصد شده ،می توان نگرش ،دانش و مهارت های مطلوب را که اجزای برنامه درسی
کسب شده می باشد ،در دانش آموزان محقق ساخت.
اجرای موفق هر برنامه درسی قصد شده مستلزم ایجاد شرایط مطلوب در ساختارها ،آموزش مطلوب آموزگاران به عنوان
مجریان ،میزان مطابقت برنامه با کاربرد در زندگی روزمره و اینده دانش آموزان ،ایجاد انگیزه به دانش آموزان جهت شوق به دانستن است.
هر برنامه درسی نوشته شده به همان نحو که انتظار می رود ،اجرا نمی شود .شاید به جرات می توان اظهار کرد که معلمی را نمی توان یافت
که تدریس خود را با برنامه درسی قصد شده به پایان برساند و همین موجب اختالف آنچه قصد شده و آنچه اجرا می شود ،است .محیط،
نگرش های اولیا ،تجربهها ،توانمدی و آگاهی آموزگار ،شرایط دانش آموزان در کالس درس ،تجهیزات در اختیار آموزگار و انتظارات
مسئولین آموزش و پرورش و مدیران و...برآنچه معلم در کالس اجرا می کند تاثیر می گذارد .امید است با توجه به اهمیت مقوله های یاد
شده جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های درسی از پیش تعیین شده تمهیدات لزم اندیشیده شود.
منابع
احمدی ،غالمعلی ( .)1388ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده علوم دوره راهنمایی .طرح پژوهشی،وزارت آموزش و
پرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
غالمعلی احمدی ( . )1385بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصدشده ،اجرا شده و کسب شده در برنامه جدید

آموزش علوم دوره ابتدایی .طرح پژوهشی ،وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .فصلنامه علمی و
پژوهشی تعلیم و تریت 86 ، 22،صص .92-51
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اخالقی ،مرتضی ). (1383بررسی میزان هماهنگی و همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعی سال اول
دبیرستانهای پسرانه تهران در سال تحصیلی  84-1383.پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
امیرتقوی ،محمدعلی؛ علی عسگری ،مجید؛ موسی پور ،نعمت اله و حاج حسین پور ،غالمرضا . (1391).ارزشیابی سطوح سه گانه
(قصد شده ،اجرا شده و کسب شده )برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی .دوره ،4شماره38-7.،1

حامدی خواه ،فضلعلی ). (1377بررسی میزان استفاده معلمان از روش های فعال تدریس و مقایسه نتایج عملکرد آموزشی آنان در
تدریس علوم دوره ابتدایی در شهرستان اراک .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.

حسنزاده سورشجانی ،زهره ). (1391تطبیق برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده درس ریاضی استان چهار محال و بختیاری
در سال تحصیلی  91-1390.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه کاشان.
رهبری نژاد ،یداله ). (1377ارزشیابی محتوای کتاب درسی علوم تجربی آزمایشی پایه پنجم ابتدایی ،دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب
درسی ،وزارت آموزش و پرورش.
فتحی واجارگاه ،کورش ). (1392اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی .تهران :بال.

کاظم پور ،اسماعیل ). (1383ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری بر اساس مدل سه
بعدی روبیتایل از دیدگاه دبیران استان گیالن در سال تحصیلی  83-1382و مقایسه آن با برنامه درسی قصد شده .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

محبی ،علی ). (1389بررسی عوامل مؤثر بر سطوح مختلف برنامه درسی تجربه شده را در مورد درس اندیشه اسالمی دوره کارشناسی
دانشگاه علوم انتظامی .رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم.
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