
 

 دانشگاه فرهنگیان 

 تخصصی -فصلنامۀ علمی 

 مطالعات اجتماعیپژوهش در آموزش 

 1399دورۀ دوم، شماره چهارم، زمستان 

 ۀدرسی رسمی دور ۀبررسی تربیت اجتماعی سیاسی در برنام

 اول متوسطه

 1 یریفاطمه ام                                                          25/11/1398: ارسال

 2یهیفق رضایعل                 2/11/1399: پذیرش

 

 چکیده

 دو به توجه با اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ در موجود و مطلوب وضعیت بررسی،  اضر هدف پژوهش

 توصیفی قیقتح ماهیت. است مطلوب الگوی ارائه و متوسطه اول دورۀ در سیاسی و اجتماعی تربیت یمؤلفه

 جامعۀ .است قیاسی( –کیفی )اکتشافی پژوهش روش. است کاربردی تحقیق، هدف به توجه با و پیمایشی و

 دورۀ اول تماعیاج مطالعات درسی برنامۀ، معلم راهنمای، وپرورشآموزش باالدستی اسناد پژوهش آماری

 انتخاب دسترس در و هدفمند شیوه به آماری جامعۀ از شمار صورت تمامبه  جم نمونه. است متوسطه

 فرم و خصصانمت با مصا به فرم، برداریفیش، محتوا تحلیل سیاهه، لیستها: چكداده گردآوری ابزار. شد

 درسی برنامۀ محتوای بررسی به باالدستی اسناد واکاوی از بعد پژوهش جریان در. بود هاآن از نظرسنجی

 نظرسنجی فرم و،الگ اعتباریابی منظوربه. شد طرا ی مطلوب الگوی و شدهپرداخته اجتماعی مطالعات

 برآورد درصد 98/0 کرونباخ آلفای از استفاده با هاآن سؤاالت، پایایی روایی شد و پس از بررسی طرا ی

 آن از  اکی نتایج. شد استفاده گروهی t مونآز و spss افزارنرم از هاداده وتحلیلمنظور تجزیهبه. گردید

 قرار دارد. متخصصان تأیید مورد درصد 99 اعتبار با الگو این که است

 ولادورۀ ، اجتماعی مطالعات درسی ، برنامۀاجتماعی تربیت، سیاسی تربیت :واژگان کلیدی

 .متوسطه

  

                                                           
 واحد اراک یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب ،یدرس یزریبرنامه یدکتر یدانشجو - 1

 واحد اراک یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب ،یآموزش تیریمد اریاستاد - 2
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 مقدمه

 ابزار و است کشور ۀجانبهمه تعالی هایزیرساخت ترینمهم از تربیت و تعلیم عرصۀ

 ،متعالی انسانی سرمایۀ پرتو در. است گوناگون هایعرصه در شایسته انسانی سرمایۀ ارتقای

 استعدادهای و ظرفیت و یافته را کامل انسانو  جهانی  کومت تحقق آمادگی بشری ۀجامع

(. 5: 1390 ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند) رسید خواهد کمال و شکوفایی به بشر

 و است آن کارکردهای از یکی شهروندی تربیت. دارد متفاوتی کارکردهای تربیت و تعلیم

 کردن آماده شامل که است اجتماعی و سیاسی تربیت، شهروندی تربیت هایمؤلفه از یکی

 نگرش توسعۀ، هاارزش انتقال و  فظ، سیاسی و اجتماعی محیط به ورود برای یادگیرندگان

 ،قوامپور و ابراهیمیرضوی، ملکی، عباس) است اجتماعی و سیاسی امور در مشارکت و

 کنندمی سپری مدرسه در را زمان بیشترین ،خانه از بعد آموزاندانش ازآنجاکه(. 20:1389

 این تحت هاآن شخصیتی هایپایه دارند قرار غیررسمی و رسمی هایآموزش معرض در و

، اجتماعی وابستگی و بستگیدل تواندمی مناس  درسیبرنامۀ  و گیردمی شکل هاآموزش

 مدارس(. 20:1389، همکاران و رضوی) دهد شکل را آنان اعتقادی و فرهنگی، سیاسی

 تغییر  ال در چیزهمه ازآنجاکه و در افراد هستند اجتماعی هایصال یت ایجاد مسئول

 زندگی با پیوند و نیاز، سیاسی و اجتماعی مشکالت اساس بر درسی هایبرنامه باید ،است

 مسئول و آگاه شهروند سمت به درسی هایبرنامه اغل . شوند دهیسازمان واقعی

 قبال در و بوده مدنی و اجتماعی، سیاسی  قوق دارای که افرادی. کنندمی گیریجهت

 دارند عهده به جامعه قبال در نیز هاییمسئولیت و وظایف ،برخوردارند آن از که  قوقی

 تعلیم بودن چندبُعدی و پیچیدگی(. 2:1387 ،اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ راهنمای)

 اجتماعی تربیت و تعلیم هایجنبه از یکی، است کرده تبدیل بدیلبی امری به را آن تربیت و

 سویبه افراد دادن سوق(. 6:1390،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند) است سیاسی و

 و تعهد، دامنیپاک و خالقیت، نشاط و سالمت، پرسشگری و تفکر کردن نهادینه، علم

 هایویژگی انتقادپذیری و آزاداندیشی و دامنپاک و عدالت، پذیریمسئولیت

 بر(. 6:1390،ابتدایی آموزش معاونت راهبردی برنامۀ سند) است باکیفیت وپرورشآموزش

 اجتماعی تربیت و تعلیم، اعتقادی تربیت و تعلیم وپرورشآموزش بنیادین تحول سند اساس

 تربیت و تعلیم، هنر و زیباشناختی تربیت تعلیم، بدنی و زیستی تربیت و تعلیم، سیاسی و

 آموزاندانش تربیت برای تربیت و تعلیم اهداف از فناورانه تربیت، ای رفه و اقتصادی

 معطوف سیاسی نظام ایآرمانه بر مبتنی وپرورشآموزش نظام در بنیادین تحول. هستند
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 منطقه سطح در ویژه جایگاه با یافتهتوسعه ایرانی جامعۀ گرترسیم که است اندازیچشم به

 و است المللبین سطح در سازنده تعامل با همراه بخشالهام و انقالبی، اسالمی هویتی با

 تکامل و تحکیم جهت در فداکار و شجاع، آزاد، آگاه که است یافتگانیپرورش دنبال به

 مفاهیم درک با و باشند جهانی عدل  کومت استقرار و طیبه  یات به رسیدن برای دولت

 و مسئوالنه رویارویی شایستگی و ورزیاندیشه، قانون به ا ترام و سیاسی و اجتماعی

 ملی تفاهم و و دت رعایت با و کنند کس  را اجتماعی و سیاسی تحوالت با خردمندانه

 سند) باشند داشته مؤثر مشارکت سازندگی در و باشند ملی اقتدار و عزت از دفاع دنبال به

 نظام و فرد متقابل یرابطه به عمدتاً این تربیت(. 6:1390،وپرورشآموزش بنیادین تحول

 آماده اجتماعی سیاسی زندگی از خاصی نوع برای را جدید نسل و دارد توجه سیاسی

، مسئول شهروندانی تربیت راه در تالش اجتماعی سیاسی تربیت درواقع،. کندمی

 ابعاد در نقاد فعال و  ضور یزمینه مهارت ونگرش ، دانش گسترش تا دارد شناسوظیفه

 جامعه(. 97:1393،رودمقدس، زادهدریان، باباجرا ی) شود فراهم هاآن برای فراملی و ملی

 مجموعه پرتو در کوشدمی ودارد  معینی مطالبات افراد از زمان مقتضیات با متناس 

 شهروندانی تربیت و تعلیم نظام از کمك با خصوصبه سنجیده و هدفمند هایفعالیت

 سیاسی تربیت خاص طوربه و شهروندی تربیت روازاین. نماید تربیت مجهز ایگونهبه

 و تعلیم متخصصان موردتوجه همواره تربیت و تعلیم نظام مهم مبا ث از یکی عنوانبه

 پایه بر اسالمی جمهوری نظام در سیاسی تربیت. است بوده درسی ریزانبرنامه و تربیت

 جمهوری اساسی قانون اساس بر و اسالم دین هایآموزه با مطابق و دینی ساالریمردم تفکر

 (.18:1389،همکاران و رضوی) استبرخوردار ایویژه لویتوا گرفته است، از شکل اسالمی

 جامعه هر پایداری و  مایت رمز و است ضروری جامعه بقای و  فظ برای سیاسی تربیت

 :97 ،دریان و همکارانجرا ی) است آن افراد اجتماعی سیاسی بینش گسترش در گرو

1393.) 

 

 مسئلهبیان 

متناس  با مقتضیات زمانی آن، از افراد مطالبات معینی دارد که از  جامعه در هر دوره

هدفمند  هایفعالیتدر پرتو  کوشدمی. لذا جامعه گیردمیذات زندگی اجتماعی سرچشمه 

نماید  هاییمهارتمجهز به  را هاآنپرورش شهروندان را فراهم نموده و  ۀو سنجیده زمین

 )آقازاده، ایفا نمایند مؤثریگوناگون زندگی نقش  هایعرصهه و در که بتوانند در جامع
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خاص تربیت اجتماعی و سیاسی یکی از  طوربهربیت شهروندی و ت روازاین(. 47:1385

متخصصان  خصوصبهمتخصصان تعلیم و تربیت و  مدنظرو  مبا ث مهم در تعلیم و تربیت

یاسی توسط کارگزاران مختلف انجام درسی بوده است. تربیت اجتماعی و س ریزیبرنامه

 الگوپذیریدرسی با  هایبرنامهاست. در  هاآن ترینمهمرسمی  وپرورشآموزش که شودمی

و فلسفه تربیتی جمهوری اسالمی فرصت مناس  جهت تحقق  باالدستیاز اسناد 

-دانش تا شودمیسا ت تربیت اجتماعی و سیاسی تدارک دیده  ازجملهتربیتی  هایسا ت

خود را  هایمهارتبتوانند دانش، نگرش و  گیرندهموزان در معرض تجارب مناس  قرار آ

درسی و مطابقت با سا ت تربیتی  برنامۀتوسعه و بهبود بخشند. لذا بازنگری و بازبینی 

دارای اهمیت است. تغییرات در نظام آموزشی با این هدف  باالدستیدر اسناد  موردنظر

ی نیز پیرامون بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت تغییرات صورت گرفته است و مطالعات

 برنامۀدر بیش دارد که کم و  به مواردیاست. این مطالعات اشاره  گرفتهانجامدر این  وزه 

تحقق اهداف  زمینه هاآنفقدان  بودن یا رنگکمو  شودمیاجتماعی دیده  مطالعاتدرسی 

 .شودمیمدی برنامه آو مانع کار کندمیتربیت اجتماعی و سیاسی را تضعیف 

به  ابتدایی دورۀ اجتماعی کتاب پذیریجامعه ( در بررسی مفهوم1392کاشانی )یزدانی

 الگوی طرا ی عنوان با( 1390) دهقانی. است پرداخته پذیریجامعه در انتقال عناصر ضعف

 رویکرد معتقد است، تحصیلی راهنمایی دورۀ برای اجتماعی تربیت درسی برنامۀ مطلوب

 همسو رویکرد این با نیز برنامه عناصر و اجزا و بوده محوردیسیپلین اجتماعی تربیت فعلی

، اعتقادی، فکری نظام  اکمیت بر برنامه رویکرد مطلوب وضعیت در کهدر الی .هستند

 نرم گذر با محوری آموزدانش و اجتماعی تربیت هویت و ماهیت و اسالم ارزشی

 تربیت در بررسی وضعیت( 1389) همکاران و رضوی .است تأکید مورد محوریجامعه

 به کاوی سند و کیفی محتوای تحلیل طریق ابتدایی از دورۀ درسی برنامۀ در سیاسی

 پرداخته اسالمی تربیت و تعلیم و فارسی، اجتماعی تعلیمات درسی برنامۀ راهنمای بررسی

 درسی برنامۀ در سیاسی تربیت وضعیت شده اصل نتایج به استناد با که دارندمی بیان و

 عاطفی و شناختی عدبُ بر ناظر بیشتر مربوطه اهداف. نیست مطلوب چندان ابتدایی دورۀ

 فرصت است نتوانسته درسی برنامۀ محتوای. است شدهواقع غفلت مورد مهارتی عدبُ و است

 و آورد فراهم دینی ساالریمردم اندیشه بر مبتنی کودکان سیاسی تربیت برای مناسبی

 یادگیرنده پیشنهادی ارزشیابی و آموزش هایروش گرچه. دارد اساسی بازنگری به نیاز

 تربیت رویکردهای ضمن بررسی پژوهشی در( 1389) ا مدی .هستند فعال و محور
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 مدیران با مصا به و برنامهفوق هایفعالیت و درسی محتوای و ابتدایی ی دورۀ در سیاسی

 هاروش و مناس  نبوده مطلوب سیاسی تربیت جهت هاکند، این فعالیتمی بیان معلمان و

 گراییکثرت ازجمله دموکراتیك جوامع در زندگی اساسی هستند مفاهیم ناکارآمد و سنتی

 رویکرد سیاسی تربیت رویکرد بررسی در. است نگرفته قرار موردتوجه قومی و فرهنگی

 بر تأکید سیاسی تربیت در و است منفعل و کارمحافظه، ایدئولوژیك بیشتر ایران در غال 

 سیاسی تربیت جدید مفاهیم و است اقتدار و قدرت، مشروعیت :نظیر کالسیك مفاهیم

 در( 1388) همکاران و امینی. است قرارگرفته مورد توجه کمتر آزاداندیشی و مدارا مانند

 پرداخته آموزاندانش و معلمان دیدگاه از سیاسی تربیت درسی برنامۀ اثربخشی به پژوهشی

از  و وجود داشت آموزاندانش و معلمان نظر بین دارها تفاوت معنیپژوهش آن نتایجو در 

( 1383) مرزوقی. است اثربخش غیر کامالً سیاسی تربیت درسی برنامۀ ،آموزاندانش نظر

-دانش سیاسی و اجتماعی تعلیمات و شهروندی تربیت برنامۀ در بازاندیشی است معتقد

 سعی  اضرلذا در پژوهش . است ضروریات از غیررسمی و رسمی هایبرنامه در آموزان

 دورۀدرسی رسمی مطالعات اجتماعی در  برنامۀشده است تا تربیت اجتماعی و سیاسی در 

 به، شدهمشخص باالدستیقرار گیرد و میزان مطابقت با اسناد  موردبررسیاول متوسطه 

 درسی مطالعات اجتماعی فراهم گردد. برنامۀ و بازنگری و بهبود آن زمینه نقد تبع

 

 پژوهش اهداف

 اول دورۀ اجتماعی مطالعات درسی در برنامۀ سیاسی اجتماعی تربیت جایگاه تعیین

 مطلوب الگوی ارائه و متوسطه

 :جزئی اهداف

 روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ مطلوب وضعیت شناسایی -1

 اجتماعی مطالعات در( ارزشیابی و

 و روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ موجود وضعیت تعیین -2

 اجتماعی مطالعات در( ارزشیابی

 روش، محتوا، هدف) اجتماعی سیاسی تربیت درسی برنامۀ الگوی عناصر ویژگی تعیین -3

 اجتماعی مطالعات در( ارزشیابی و

 اول دورۀ اجتماعی مطالعات در اجتماعی سیاسی تربیت پبشتهادی الگوی اعتبارسنجی -4

 ایران در متوسطه
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 پژوهش هایپرسش

 متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات درسی سربرنامۀسیاسی  اجتماعی تربیت جایگاه

 ؟است کدام مطلوب الگوی و چگونه

 :جزئی هایپرسش

 (ارزشیابی، روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ مطلوب وضعیت -1

 ؟است چگونه اجتماعی مطالعات

( ارزشیابی، روش، محتوا، هدف) سیاسیاجتماعی  تربیت درسی برنامۀ موجود وضعیت -2

 ؟است چگونه اجتماعی مطالعات

( ارزشیابی، روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ الگوی عناصر -3

 ؟باشد داشته باید هاییویژگی چه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات

 اول دورۀ اجتماعی سیاسی مطالعات اجتماعی تربیت درسی برنامۀ پیشنهادی الگوی -4

 ؟دارد اعتبار اندازه چه تا متوسطه

 

 پژوهش روش

 روش، تحقیق روش. است کاربردی هایپژوهش دسته از هدف، از لحاظ موردنظر تحقیق

 اول سؤال به پاسخ برای ابتدا پژوهش یندآدر فر. است چندجانبه( کیفی و یکمّ) ترکیبی

 متخصصان با مصا به و باالدستی اسناد اکتشافی تفسیر و محتوا تحلیل و کیفی روش از

 قیاسی محتوای تحلیل و کیفی روش به نیز دوم پرسش به پاسخ برای. شد گردآوری هاداده

 تدریس راهنمای و متوسطه اول دورۀ در اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ از هاداده اکتشافی

 مضمون تفکیك به و شده تحلیل  اصل هایداده سوم سؤال به پاسخ برای. شد گردآوری

، بود محتوایی تحلیل و کیفی روش، شد نگاشته کیفی شرح و جداول قال  در اساسی

 به آن اعتبارسنجی برای و چهارم سؤال به پاسخ برای. شد ترسیم مطلوب الگوی سپس

 صورتبه همچنین و لیکرت طیف مطابق پاسخ بسته نامهپرسش طریق از و یکمّ روش

 مرا ل و شیوه. شد آوریجمع هاداده اعتبار الگو با رابطه در متخصصان با مصا به کیفی

 است.  ذیل شرح به پژوهش اجرای

 اجرای پژوهش هایگامو  مرا ل .1 جدول

 هافعالیت مراحل ردیف
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1 
انجام بخش کیفی و 

 کیفی هایداده آوریجمع

گردآوری  -2، باالدستی اصل از تحلیل اسناد  هایداده -1

 وتحلیلتجزیه - 3 اصل از مصا به با متخصصان،  هاداده

 هاداده

 کیفی هایداده آوریجمع 2

درسی مطالعات  برنامۀتحلیل محتوای راهنمای تدریس -1

 - 2اول متوسطه،  دورۀهفتم، هشتم و نهم  هایپایهاجتماعی 

هفتم،  هایپایهدرسی مطالعات اجتماعی  برنامۀتحلیل محتوای 

 اول متوسطه( دورۀهشتم و نهم )

3 

تعیین ویژگی عناصر الگوی 

درسی تربیت سیاسی و  برنامۀ

 اجتماعی

تعیین  - 3درسی،  برنامۀ تکنیکیفنی و  هایویژگیتعیین  -1

 برنامۀطرا ی الگوی مطلوب  -3درسی،  برنامۀویژگی مطلوب 

 درسی

4 

 برنامۀاعتبارسنجی الگوی 

درسی تربیت سیاسی و 

 اجتماعی

، نامهپرسشاجرای  - 2، نامهپرسشطرا ی  -1اعتبار یابی کمی: 

 هاداده وتحلیلتجزیه - 3

 اعتبار یابی کیفی: انجام مصا به با متخصصان

 تکمیل جهت اول بخش در. است بخش دو شامل پژوهش اول با سؤال مرتبط آماری ۀجامع

 مبانی، باالدستی اسناد کلیه شود ومی مراجعه مرتبط و معتبر مدارک و اسناد به اطالعات

 سند، ایران اسالمی جمهوری عمومی و رسمی تربیت تعلیم در نظام بنیادین تحول نظری

 اندازچشم سند، اسالمی جمهوری ملی درسی برنامۀ، وپرورشآموزش بنیادین تحول

گیرد می قرار واکاوی و مطالعه مورد ابتدایی آموزش معاونت راهبردی برنامۀ سند، 1404

 ،اول سؤال برای دوم بخش در. بود برداریفیش و تحلیل سیاهۀ، بردارییادداشت ابزار و

 علوم و سیاسی علوم، شناسیجامعه هایگروه علمیهیئت اعضای واستادان  آماری ۀجامع

 دانشکده در  اضراستادان  بود، دسترس در نمونۀ و هدفمند گیرینمونه. هستند تربیتی

 نیمه مصا به فرم ابزار اراک. هایدانشگاه سایر و اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم

 مطالعات درسی برنامۀ محتوای پژوهش دوم سؤال با مرتبط آماری جامعه. بود ساختارمند

 برنامۀ تدریس راهنمای و نهم و هشتم، هفتم هایپایه و متوسطه اول مقطع در اجتماعی

 نمونه و هدفمند صورتبه گیرینمونه. بود عمومی آموزش دورۀ اجتماعی مطالعات درسی

. است محتوا تحلیل سیاهه و لیت چك و فیش ابزار. شد انجام آماری جامعۀ از شمار تمام

 برگه ،لیستچك، سیاهه صورتبه شدهآوریجمع اطالعات سوم سؤال برای آماری جامعۀ

-تمام نمونه مر له این در موردنیاز نمونه. بود شدهآوریجمع هایفیش و اطالعات خالصه

 و جداول شامل مورد استفاده ابزار. بود شدهاستخراج هایداده کل و یآمار جامعۀ از شمار
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کارشناسان  و محققان پژوهش چهارم سؤال آماری جامعۀ. بود اطالعات بندیدسته و تقلیل

. هستند تربیتی علوم هایگروه متخصصان و درسی ریزانبرنامه ،اجتماعی عاتلمطا گروه

 30 شامل کمی بخش در نمونه  جم و است دسترس در نمونه و هدفمند گیرینمونه

 به آن محتوای روایی که بود ساخته محقق نامهپرسش فرم ابزار و درسی برنامۀ متخصص

 درصد98/0 کرونباخ آلفای از استفاده با آن پایایی و رسید مشاوران و راهنما استاد رؤیت

 استفاده درسی برنامۀ متخصص و استاد 30 نظرات از نیز کیفی بخش در. گردید برآورد

 هایداده بررسی و توصیف برای دوم و اول مر له ها درداده وتحلیلتجزیه منظوربه .شد

 در سازییکپارچه منظوربه شده تفسیر و تحلیل هاداده، تقلیل و گردآوری از بعد کیفی

 و spss افزارنرم ازکمی  هایداده وتحلیلتجزیه ین براینهمچ. شدند ثبت مربوط جداول

 استفاده شد. گروهی تك t آزمون

 

 پژوهش هاییافته

، روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ مطلوب وضعیت: اول سؤال

 باالدستی اسناد واکاوی در ؟است چگونه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات در (ارزشیابی

 :شد استخراج موارد این عنصر چهار با رابطه در

 پیروی ،الهی قدرت به اعتقاد، تو ید بر تاکید، طیبه  یات به دستیابی :محتوا و هدف

 گسترش و نژادپرستانه تعصبات و ظالمانه روابط از پرهیز، معصومین سیرۀ، سنت، قرآن از

 اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، فرهنگی نظام تاثیر، اراده و عقل بر تاکید، اجتماعی روابط

 هایانسان راهنمایی از مندی بهره و خدا یاری به انسان و تعالی تحول و تکوین، هویت بر

 رعایت) مدنی نهادهای و اطرافیان با شایسته تعامل، مطلوب شهروند تربیت، یافته رشد

 (،اجتماعی هایارزش پاسداشت، سیاسی و اجتماعی مشارکت، پذیریمسئولیت، قانون

، اجتماعی فهم و درک، همدلی و وفاق، بردباری) ارتباطی هایمهارت کس 

 تفاهم، فرهنگی میان تعامل و درک، اجتماعی عدالت، سیاسی و فهم درک، جویی(مسالمت

 متکی سیاسی و اجتماعی در  یات جمعی مشارکت، ملی تفاهم و و دت  فظ، المللیبین

  فظ و کس ، خواهیعدالت، ستیزیظلم، عزت و کرامت  فظ، طلبی ق اصول بر

، ملی تفاهم و و دت  فظ، دینی ساالریمردم، مشروع آزادی،  قوق مراعات، استقالل

 منظوربه شایسته تربیت، اسالمی معیار نظام اساس بر المللیبین و فرهنگی میان تعامل
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 پایه هایشایستگی کس ، مشروع آزادی کردن نهادینه و دینی ساالریمردم  اکمیت اصل

، خواهیعدالت، نقادانه و آگاهانه ارزیابی، پذیریمسئولیت، اجتماعی مشارکت شامل

، خردورزی، جهانی و ملی سطح در و جمعی فردی ارتباط مهارت، خودباوری، ستیزیظلم

، بصیرت، فداکاری، ایثار، شجاعت، عفت :اخالقی فضائل اشاعه و توسعه، پذیریجامعه

، داریامانت، عاقل و انقالبی، نگریآینده، آفرینیتحول، جوییتعالی، صداقت، مجاهدت

 منتظر مدار والیت، اندیش جهانی، گراجمع، پژوهدانش، هامسئولیت به متعهد، مو د، مؤمن

 و سالم، انقالبی و ملی، اسالمی هایارزش به وفادار، دوستوطن و مهرورز، گرتالش و

خودباور  و بااراده، دامنپاک، توانا، دانا، آزاداندیش و گرانتخاب، کارآفرین و خالق، بانشاط

 مزین صالح جامعه تشکیل، کاوشگر، مطلوب اجتماعی هنجارهای رعایت به ملزم، امیدوار و

 تواصی، ستیزیظلم، اجتماعی عدالت، اخوت، رأفت، ا سان، نیکوکاری، تعاون) هاارزش به

، معاشرت  سن، صلح، اتحاد، امنیت، آرا تضارب، مشورت تبرّی، و تولّی، استقالل،  قبه 

 نهادهای هماهنگی، اسالمی معیار نظام ارزشی مبانی با انطباق و همسویی(، مدارا و ایثار

 رویکرد اتخاذ و اقتصادی و سیاسی، اجتماعی نهادهای در تربیتی گیریجهت، فرهنگی

 اولیای و مدرسه، خانواده نقش بر تأکید، مدرنیته جدید مظاهر با مواجهه در ساز تمدن

 تأکید، جامعه و فرد تعامل درگرو متعالی تربیت  صول، اجتماعی نهاد یك عنوانبه مدرسه

 تربیت و تعلیم کیفیت ارتقای، ملی و دت، ملی هویت، ملی انسجام ترویج و توسعه لزوم بر

، فرهنگی انقالب عالی شورای تائید با و مشخص های بازده در روزرسانیبه و ترمیم با

 جایگاه به دستیابی، جامعه در عدالت گسترش و اجتماعی نابرابری بازتولید از پیشگیری

  راست و اسالمی انقالبی هایارزش و هویت  فظ بر تأکید، فناوری و علمی، اقتصادی اول

 اساس بر خارجی سیاست در ثبات و المللبین روابط در سازنده تعامل، فرهنگی میراث از

 در تشنج از پرهیز و خارجی روابط تقویت، مصلحت و  کمت، عزت رعایت و اساسی قانون

، توانایی برافزایش تأکید با فعال تدریس روش، شدن قطبیتك با مقابله و کشورها روابط

 عشایر، یافتهتوسعه کمتر مناطق در تربیت و تعلیم ضرورت، دانش و نگرش ارتقاء و مهارت

 وا دهای پیوند) اجتماعی انسجام اساس بر جامعه تحول، دورافتاده هایمکان و روستاها و

 اجتماعی وا دهای تشخیص و تقسیم) تمایزیافتگی و( و دت راستای در اجتماعی

 تم محوریت با تلفیق روش محتوا دهیسازمان در و( تنوع و کثرت پذیرش منظوربه

 بر تأکید )یاددهی و یادگیری( روش عنصرو در رابطه با  (مضمونی یا موضوعی تماتیك)

 اخالق، ملی هویت مؤلفه سه تحقق به توجه با کاوشگری توسعه و هاارزش کردندرونی
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 موضوع بر تأکید و درسی برنامۀ در اجتماعی زندگی هایمهارت و اجتماعی در نظام محوری

 علوم) اجتماعی نظام و( اخالق و دین، شناسیمردم تاریخ، شناسیجامعه) هویت و فرهنگ

 یندمحوریآفر ارزشیابی عنصر با رابطه در و( اخالق و دین ،سیاسی علوم،  قوق، اجتماعی

و اطالعاتی بود که از اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت  هادادهترکیبی  ارزشیابی و

 جمهوری اسالمی استخراج گردید.

: سیاسی و اجتماعی اهداف عدبُ در ،شد استخراج موارد این متخصصان نگاه از همچنین

 خودآگاهی ،انگیزشی خود، مدیریتی خود توانایی، محوری دانایی، خودآگاهی توانایی

 گسترش و اشاعه، شناخت، دوستیانسان، اجتماعی هایمهارت گسترش ،اجتماعی

 آداب) شدن اجتماعی، فرهنگی و قومی هایویژگی نمودن برجسته و اجتماعی هایفرهنگ

، پذیریو نظم قانون به ا ترام، خیرخواهی، امور در تعاون(، فردی برون و فردی ارتباط و

، پذیریمشارکت و جوییمشارکت توسعه و تقویت، اجتماعی هنجارهای و ارزشها کس 

 با آشنایی و دموکراسی توسعه و رشد .مهارت و نگرش، دانش عدبُ سه در پذیریمسئولیت

 گسترش ،سیاسی استقالل  فظ، مطلوب سیاسی پذیرینقش، سیاسی هایگیریجهت

 ،خشم و تعص  بدون معقول ۀشیو به مخالف نظرات با مواجه برای آمادگی و انتقادی تفکر

، آزاداندیشی توسعه، مدیریتی استعدادهای شکوفاسازی ،پاسخگویی و پرسشگری

. سیاسی هنجارهای و ارزشها کس ، نظم و قانون مجری نهادهای پذیرش، خواهیعدالت

، همکاری، تأثیرگذاری، محوربودن خدمت، همدلی چون هاییمؤلفه: محتوا با رابطه در

 معاشرت، عملی و کالمی هایمهارت و اجتماعی آداب، پذیریمسئولیت، مشارکت، تعاون

، شناختی هایمهارت، جهانی و ملی هویت، جمعی و فردی هویت ،سیاسی و اجتماعی

 قرار مدنظر اجتماعی گفتمان، سیاسی گفتمان، فرهنگی گفتمان ،همزیستی مهارت

 برتری سنتی هایروش بر محور مخاط  و فعال رویکرد: یادگیری و تدریس در. گیردمی

، مسئله  ل، پروژه روش، مغزی بارش، هاارزش سازیدرونی در نقش ایفای به و دارد

، طلتس در د یادگیری، کنفرانس، آزمایشگاهی روش ،فعال مشارکت ،هارسانه از استفاده

 معلم تعامل و سخنرانی روش البته و داشتند اشاره دهندهسازمان پیش ارائه و گروهی بحث

 ترکیبی ارزشیابی بر تمرکز ارزشیابی در. دهد گسترش را بازدهی توانمی نیز شاگرد و

 نیز ارزشیابی شیوه باشد بعد کدام در که هدف نوع به بسته( کیفی و کمی هایروش)

 تواننمی مهارتی و نگرشی، شناختی اهداف تحقق میزان برای در واقع .بود خواهد متغیر

 اهداف برای .نمود استفاده کتبی آزمون و پاسخ و پرسش صرفاً و یکسان هایروش از
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 مشخص را اهداف تحقق و نتایج  صول میزان متفاوتی شیوه بهتوان می ارزشیابی متفاوت

 تشخیصی، تکوینی صورتبه کتبی هایآزمون و کالسی پاسخ و پرسش روش کنار خت.سا

، پژوهش و تحقیق، کارآفرینی، کاوشگری، پروژه، کار پوشه، کار وا د هایروش تراکمی یا

 .باشند مؤثر توانندمی عملکردی ارزشیابی و خودارزیابی ،نظرسنجی، آزمایش و مشاهده

 فرهنگی، مذهبی اماکن،  زبی هایگروه و مدرسه، خانواده داشتند اظهار همچنین هاآن

 تربیت اهداف تحقق در تواندمی همساالن هدف دارای رسمی هایگروه بعضاً و تربیتی و

 و سیاسی ا زاب ننمایندگا و معلمان و والدین و نمایند مشارکت اجتماعی و سیاسی

 معموالً .دارند مشارکت فرایند این در غیرمحسوس و محسوس الگو عنوانبه نیز اجتماعی

 اعضای و والدین منبع اولین و گیردمی شکل باالتر سنین و کودکی در اجتماعی تربیت

 نوجوانی دورۀ با زمانهم و عمومی آموزش دوران از بعد سیاسی تربیت اما  هستند خانواده

 و آگاهی کس  دنبال به نوجوانان .است یانگیز مخاطره دورۀ بسیار و گرفته شکل

 همساالن و دوستان واسطهبه  اکثراً و هستند خود پیرامون و سیاسی مسائل در کنجکاوی

 یا کذب و غیرمعتبر توانندمی بعضاً که کنندمی کس  را خود موردنیاز اطالعات و آگاهی

 مهارت و نگرش، دانش، شناخت، آگاهی تا نمود کمك هاآن به باید لذا، باشند سوگیری با

 .نمایند کس  صال یت یاراد و معتبر منابع از را خود سیاسی

، روش، محتوا، هدف) اجتماعی سیاسی تربیت درسی برنامۀ موجود وضعیت دوم: سؤال

محتوای  تحلیل در ؟است چگونه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات در( ارزشیابی

مطالعات اجتماعی در  برنامۀو  متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ راهنمای

 .شد استخراج زیر اطالعات( اول متوسطه دورۀ) نهمهفتم، هشتم و  هایپایه

 

 
 اول متوسطه دورۀمحتوای راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی  تحلیل .2 جدول

هفتم، ) یاول متوسطه پایه مفاهیم کلیدی: تحلیل راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی دورۀ

 هشتم و نهم(



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    126 

 برنامۀدر سند ملی  تأکیدیادگیری مورد  های وزهدرسی مطالعات اجتماعی یکی از  برنامۀ 

 درسی

  بر تأکید، شهروندان مطلوب با مؤمن هایانسانمقصد نهایی شکوفایی فطرت و پرورش 

 اجتماعی، مهارت وهویت ملی، اخالق 

 و موضوع محورو شامل مفاهیمی چون فرهنگ و  تنیدهدرهم صورتبه محتوا دهیسازمان

 تنوع فرهنگی( ومیراث ) هویت

 گروه و  ،مفاهیم کلیدی در نظام اجتماعی ) قوق و قوانین، مسئولیت و تکلیف، نقش

 اجتماعی( هایموسسه

 هاارزشو توجه به  و بحث گروهی آموزدانشبر بحث و گفتگو و تعامل معلم و  تأکید 

 ، تعاون(پرستیمیهنو  جوییعدالت، پذیریمسئولیت، طلبی ق)

 بررسی و کاوش، خالقیت، مشارکت،  هاارزشبر دو فرایند کاوشگری و درونی سازی  تأکید(

 (اظهارنظرارتباط و واکنش و 

  آزمون تشریحی، ) پایانی( و سنجی خود، پوشه کار، خودارزیابی و کاربرگ) مستمرارزشیابی

 ، درست و نادرست(کردنی جور، کوتاه پاسخ، ایچندگزینه

 ،همخوانی با هدف، روش تدریس و یادگیری و محتوا و توجه به  ارزشیابی پویا و گسترده

 فردی، ویژگی قومی و مذهبی هایتفاوت

  نهان با طرا ی چیدمان کالس و نوع تعامل و اولیا و مربیان درسی پ برنامۀتوجه به اهداف

 آموزانو دانش

  زمینه تجارب دسته  سازیفراهمفضای آموزشی و  عنوانبهجدید  هایموقعیتاستفاده از

 برای خود گستری، خودجوشی سازیزمینهاول، 

 

تربیت سیاسی و  هایمؤلفه اساس برهفتم  پایۀ) اجتماعیمطالعات . تحلیل محتوای 3 جدول

 اجتماعی(

 عناصر

 مؤلفه
 ارزشیابی روش محتوا هدف

تربیت 

 اجتماعی

با  آشنایی .1

 مفهوم  ق

با  آشنایی .2

 مفهوم مسئولیت

 عنوان درس: من  ق دارم

  قوق .2  ق مفهوم .1

 فردی: داشتن سواد،

 محبت والدین، ،هویت

و مسکن و ابراز  لباس

بیان، امنیت و خدمات 

 رفاهیبهداشتی و 

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و 

پرسش زمینه مساعد 

اما   فراهم گردد

کاوش و رویکردهای 

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی 

 متمرکز که بیشتر

اهداف  سطوح بر

 شناختی و نگرشی



  127 ..ی.درس ۀدر برنام یاسیس یاجتماع تیترب یبررس                                                                                

مخاط  کمتر  فعال

 گرددمیا ساس 

تر به و کم است

مهارت عملکردی 

 شودپرداخته می

تربیت 

 اجتماعی

با  آشنایی .1

 مفهوم مسئولیت

 مسئولیت انواع .2

 عنوان درس: من

 مسئول هستم

. 2 مسئولیتمفهوم  .1

، مسئولیت در قبال خود

در برابر ، دیگران قبال در

 خدا و طبیعت

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و 

پرسش زمینه مساعد 

اما   فراهم گردد

و رویکردهای  کاوش

مخاط  کمتر  فعال

 گرددمیا ساس 

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی 

 متمرکز که بیشتر

اهداف  سطوح بر

 شناختی و نگرشی

و کمتر به  است

مهارت عملکردی 

 شودپرداخته می

ربیت ت

 سیاسی

آشنایی ضرورت  .1

 با قوانین و مقررات

 آشنایی و بیان .2

با قوانین فردی و 

 اجتماعی

به  چرا عنوان درس:

مقررات و قوانین نیاز 

 داریم؟

علل پیدایش  ترینمهم .

 قوانین و مقررات

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و 

پرسش زمینه مساعد 

اما   فراهم گردد

کاوش و رویکردهای 

مخاط  کمتر  فعال

 گرددمیا ساس 

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی 

 متمرکز که بیشتر

اهداف  سطوح بر

 شناختی و نگرشی

و کمتر به  است

مهارت عملکردی 

 شودپرداخته می

تربیت 

 سیاسی

با قانون  آشنایی .1

 اساسی

  

عنوان درس: 

 گذاریقانون

 آشنایی با قانون اساسی 

شورای و  قوه مقننهو 

 نگهبان

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و 

پرسش زمینه مساعد 

اما   فراهم گردد

کاوش و رویکردهای 

مخاط  کمتر  فعال

 گرددمیا ساس 

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی 

 متمرکز که بیشتر

اهداف  سطوح بر

 شناختی و نگرشی

و کمتر به  است

مهارت عملکردی 

 شودپرداخته می
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تربیت 

 اجتماعی

با  آشنایی .1

 مشارکت اجتماعی

عنوان درس: همدلی و 

 وادث  در همکاری

و معرفی  آشنایی

نظیر  اجتماعی مؤسسات

 ا مرهاللجمعیت 

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و 

پرسش زمینه مساعد 

فراهم گردد. اما 

کاوش و رویکردهای 

مخاط  کمتر  فعال

 گرددمیا ساس 

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی 

 متمرکز که بیشتر

اهداف  سطوح بر

 شناختی و نگرشی

و کمتر به  است

لکردی مهارت عم

 شودپرداخته می

تربیت 

 اجتماعی

 با بیمه آشنایی .1

 بیمه انواع .2

 بیمه وظایف .3

  

عنوان درس: بیمه و 

  وادث بامقابله 

 مفهوم با آشنایی .1

 ایجاد ضرورت .2 ،بیمه

 انواع بیمه. 3 بیمه و

گسترش  منظوربه

با  آموزدانشفعالیت 

ارائه فعالیت و پرسش 

زمینه مساعد فراهم 

گردد. اما کاوش و 

رویکردهای فعال  

مخاط  کمتر ا ساس 

 گرددمی

 صورتبهارزشیابی 

، انجام کارپوشه

فعالیت و در  ،پروژه

ارزشیابی پایانی که 

 بر متمرکز بیشتر

اهداف  سطوح

 شناختی و نگرشی

و کمتر به  است

مهارت عملکردی 

 شودپرداخته می

تربیت سیاسی و  هایمؤلفه اساس برهشتم  ۀپای) اجتماعیمطالعات  ی. تحلیل محتوا4 جدول

 اجتماعی(

 عناصر

 مؤلفه              
 ارزشیابی روش محتوا هدف

تربیت 

 اجتماعی

 با مفهوم تعاون آشنایی .1

خانه، ) تعاون سطوح .2

 محله( مدرسه و

مفهوم  (:1) تعاون

خانه  درتعاون  ،تعاون

 تعاون محله ،مدرسه و

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

 آوریجمعدر  همکاری

 هافعالیتپاسخ 

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی  یطه 

 مهارتی
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 تربیت

 سیاسی

 با مفهوم انفاق آشنایی .1

خانواده ) انفاقسطوح و 

 امعه(وج

 با وقف آشنایی .2

با شرکت  آشنایی .3

 تعاونی

 تعاون .1(:2) تعاون

 خیرین .2 در جامعه

 مفهوم .3 سازمدرسه

 شرکت .4وقف 

 تعاونی

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش 

و دانش و 

فاقد ارزشیابی 

  یطه مهارتی

تربیت 

 اجتماعی

 با مسائل بلوغ آشنایی .1

با آسی   آشنایی .2

 اجتماعی

با مشکالت  آشنایی .3

 بلوغ دورۀ

آسی  اجتماعی و 

دورۀ  .1 یشگیری:پ

 آسی  .2نوجوانی 

 .3 اجتماعی

 مواد .4 پرخاشگری

 مخدر

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش 

و دانش و 

فاقد ارزشیابی 

  یطه مهارتی

تربیت 

 اجتماعی

 با مفهوم رسانه آشنایی .1

 با انواع رسانه آشنایی .2

 

 ارتباط و رسانه:

. 2 رسانه مفهوم .1

 کارکرد رسانه

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش 

و دانش و 

فاقد ارزشیابی 

  یطه مهارتی

 تربیت

 سیاسی

 با مفهوم دولت آشنایی .1

 دولت ساختار با آشنایی .2

 . انتخاب رئیس دولت3

ساختار و تشکیالت 

 دولت:

 انتخاب .1

 .2 جمهوررئیس

 جمهوررئیس تنفیذ

 تحلیف .3

 جمهوررئیس

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی 

  یطه مهارتی

 تربیت

 سیاسی

 با وظایف دولت آشنایی .1

 اختیارات با آشنایی .2

 دولت

 دولت .1وظایف دولت: 

 .2 شهروندانو 

 دولتوظیفه  ترینمهم

 .4 مجلسو  دولت .3

 هایهزینهو  درآمد

 بودجه .5دولت 

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی 

  یطه مهارتی
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 تربیت

 سیاسی 

 با قوه قضائیه آشنایی .1

 قوه قضائیه وظایف .2

 قوه .1قوه قضائیه: 

به  رسیدگی .2قضائیه 

 اختالفشکایات و  ل 

 . انواع دعاوی3

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی 

  یطه مهارتی

تربیت 

 اجتماعی

 با مفهوم آشنایی .1

 . مفهوم رسانه2

 

. 1ارتباط و رسانه: 

. 2 ارتباطنیاز به 

. 3 عناصر ارتباط

 رسانه

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی 

  یطه مهارتی

تربیت 

 اجتماعی

 با کارکرد رسانه آشنایی .1

 

 در زندگی ما هارسانه

به کارکرد  اشاره .1

. 2 زندگیرسانه در 

رسانه بر  تأثیر

 فرهنگ عمومی

بر درونی کردن  تأکید

و کاوشگری  هاارزش

 ودانش آموزان 

در  همکاری

پاسخ  آوریجمع

 هافعالیت

ارزشیابی در 

سطح نگرش و 

دانش و فاقد 

ارزشیابی 

  یطه مهارتی

 

 

 

تربیت سیاسی و  هایمؤلفه اساس برنهم  پایۀ) اجتماعیمطالعات  ی. تحلیل محتوا5 جدول

 اجتماعی(

 عناصر

 مؤلفه       
 ارزشیابی روش محتوا هدف

تربیت 

 اجتماعی

با  آشنایی .1

مفهوم 

 فرهنگ،

و  هاالیه

 فرهنگ مفهوم .1فرهنگ: 

 پذیریجامعه) فرهنگ کس  .2

و نقش خانواده، مدرسه، رسانه 

و گروه همساالن، دانشگاه و 

بر درونی  تأکید

و  هاارزشکردن 

کاوشگری دانش 

آموزان صرفاً 

، شامل برگ کارانجام 

انتهای کتاب  فالیتک

که سطح دانش و 

کمتر نگرش را 
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اجزای 

مختلف آن و 

چگونگی 

 هاآنارتباط 

 

 فرهنگ هایالیه .3 جامعه(

 اجزای .4 نماد، هنجار()

ارزش و ) فرهنگخرده فرهنگ:

 عقاید(

همکاری  صورتبه

پاسخ  آوریجمعدر 

 هافعالیت

و ارزشیابی سنجد می

ای که منحصراً  دورۀ

سطح دانش را 

 سنجدمی

تربیت 

 اجتماعی

با  آشنایی .1

 مفهوم هویت

با  آشنایی .2

اهداف فردی 

و اجتماعی 

 هویت

با  آشنایی .3

 کس  هویت

با  آشنایی .4

مفهوم هویت 

 ملی و ایرانی

مفهوم .اشاره به 1هویت: 

هویت  بندیتقسیم.2 هویت

 در ابعاد فردی و اجتماعی

ابعاد گوناگون هویت  تأثیر .3

کس   چگونگی .4 بر یکدیگر

 هویت ایرانی ویژگی .5 هویت

بر درونی  تأکید

و  هاارزشکردن 

کاوشگری دانش 

آموزان صرفاً 

همکاری  صورتبه

پاسخ  آوریجمعدر 

 هافعالیت

، شامل برگ کارانجام 

انتهای کتاب  فتکالی

که سطح دانش و 

کمتر نگرش را 

و ارزشیابی سنجد می

که منحصراً  ایدوره

سطح دانش را 

 سنجدمی

تربیت 

 سیاسی

با  آشنایی .1

مفهوم 

 کومت و 

 نآپیدایش 

با  آشنایی .2

وظایف 

  کومت

با  آشنایی .3

ارکان 

  کومت

به  اشاره .1 کومت و مردم: 

  ق .2 ها کومتوظایف 

 ارکان .3 الهی اکمیت 

 کومت جمهوری اسالمی 

رهبری و قوای ) ایران

اسالمی  شوراهای .4(گانهسه

 شهر و روستا

بر درونی  تأکید

و  هاارزشکردن 

کاوشگری دانش 

آموزان صرفاً 

همکاری  صورتبه

پاسخ  آوریجمعدر 

 هافعالیت

، شامل برگ کارانجام 

انتهای کتاب  فتکالی

که سطح دانش و 

کمتر نگرش را 

و ارزشیابی نجد سمی

که منحصراً  ایدوره

سطح دانش را 

 سنجدمی

تربیت 

 سیاسی

با  آشنایی .1

مفهوم 

 شهروند

با  آشنایی .2

 قوق 

 .3 شهروندی

با  آشنایی

  قوق و تکالیف شهروندی:

  قوق .2شهروندی  .1

 شهروندی تکالیف .3 شهروندی

بر درونی  تأکید

و  هاارزشکردن 

کاوشگری دانش 

آموزان صرفاً 

همکاری  صورتبه

پاسخ  آوریجمعدر 

 هافعالیت

، شامل برگ کارانجام 

انتهای کتاب  فتکالی

که سطح دانش و 

کمتر نگرش را 

و ارزشیابی سنجد می

که منحصراً  ایدوره



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    132 

تکالیف 

 شهروندی

سطح دانش را 

 سنجدمی

 

، روش، محتوا، هدف) سیاسی اجتماعی تربیت درسی برنامۀ الگوی عناصر سوم: سؤال

 یکی ؟باشد داشته باید هاییویژگی چه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات در( ارزشیابی

 انتخاب در. است مناس  آموزشی اهداف انتخاب درسی برنامۀ طرا ی در اساسی عناصر از

 از نیاز، آموزاندانش نیاز. شودمی استفاده نیازسنجی از مدهآبر اطالعات از معموالً اهداف

 و تربیت و تعلیم فلسفی مبانی با همسویی و جامعه نیاز، درسی برنامۀ متخصصان نگاه

محتوا  با رابطه . درموردنظر سطوح تعیین مناس ، زمانی هایبازه به توجه، باالدستی اسناد

، اجتماعی مسائل و آرزوها، هاآلایده، فرهنگ با تناس  و تکنیکی و فنی ویژگی توجه به

 و توانایی، جهانی ارتباطات، محلی و ملی جامعه نیازهای و مسائل، علمی هایپیشرفت

، آموزدانش واقعی همسویی با زندگی، آموزدانش رغبت و عالیق، یادگیرندگان استعداد

 و پرورش مفاهیم، هایادگیریبین  منطقی عد روش: ارتباطدر بُ تجربیات. بسترسازی

 و نگرش توسعه، انسانی مطلوب نگرش پرورش، آموزدانش مستقیم درگیری، هاروش

، توجه جل ، جدید منابع از گیریبهره، آموزدانشبهداشت جسمی و روانی  رعایت ،مهارت

 تجارب کس ، خودجوشی و گستری خود، انگیزی خود برای بسترسازیو  هیجان کنترل

 و کنترل: ارزشیابی در و اکتشاف، پژوهش، انتقادی نگرش و کاوشگری ،افزاییهم و اصیل

، رشد هایجنبه به توجه، اصال ی رویکرد اتخاذ و بازخورد دریافت، یادگیری فرایند هدایت

 فواصل زمانی و مکانی در آموزدانش رغبت با متناس ، کیفی و کمی صورتبه  ارزشیابی

 گردد:می پیشنهاد زیر الگوی صورتبدین. آموزدانش و والدین مشارکت با مناس  همراه
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 های تحقیق(چهارگانه )بر اساس یافته. الگوی پیشنهادی عناصر 1شکل 

روش،  هدف، محتوا،)درسی تربیت اجتماعی سیاسی  برنامۀچهارم: الگوی پیشنهادی  سؤال

در  هایافتهاول متوسطه تا چه اندازه اعتبار دارد؟  دورۀدر مطالعات اجتماعی  (ارزشیابی

 شامل دو بخش است. سؤال وزه این 

درسی مطالعات اجتماعی  برنامۀ شدهیطرا  الگوی یابی اعتبار منظوربه. بخش کمی، 1

مشاور  استاداندر ابعاد تربیت سیاسی و اجتماعی با راهنمایی استاد راهنما و 

 نظرانصا  و تدوین شد. این پرسش در اختیار متخصصان و  طرا ی اینامهپرسش

 درسی قرار داده شد. برنامۀ وزه 

 25 تا 11 سؤالهدف.   یطه 10 تا 1 سؤالاست.  سؤال 46شامل دارای  نامهپرسش

ارزشیابی را اعتبار   یطه 46 تا 39 سؤال یطه روش، از  38تا  26 سؤال یطه محتوا، 

اسمیرنف استفاده شد.  –از آزمون کولموگروف  هادادهنرمال بودن  منظوربهیابی نمود. 

 است:زیر  صورتبهنتیجه آزمون 
 اسمیرنف –. آزمون کولموگروف 6 جدول
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 نتیجه آزمون P-value α متغیرها

 باشدمینرمال  05/0 197/0 هدف

 باشدمینرمال  05/0 178/0 محتوا

 باشدمینرمال  05/0 588/0 روش

 باشدمینرمال  05/0 853/0 ارزشیابی

 باشدمینرمال  05/0 205/0 آزمون

 

استفاده شد که نتایج این آزمون نیز در جداول زیر تك گروهی   tدر ادامه از آزمون 

 گزارش شده است.

 t آزمونتربیت اجتماعی سیاسی با استفاده از  برنامۀمیزان تناس  اهداف آموزشی با . 7 جدول

 (10-1 سؤال یطه ) گروهی تك

 شاخص 

 میانگین متغیر 
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

میانگین 

 آزمون

درجه 

 آزادی

 سطح

 

 معناداری

تناس  اهداف 

 آموزشی
53/40 60/10 43/5 30 29 000/0 

 باشدمی( 53/40نتایج جدول فوق  اکی از آن است که الگو در بعد هدف دارای میانگین )

 و 29 آزادیدرجه  و( =43/5t) بااست و این تفاوت  تربزرگ( 30) آزمونکه از میانگین 

گفت الگو در بعد هدف از جایگاه  توانمیاست. لذا  دارمعنیدرصد  99 اطمیناندر سطح 

 مطلوب برخوردار است.

 تك t آزمونتربیت اجتماعی سیاسی با استفاده از  برنامۀ. میزان تناس  محتوا با 8 جدول

 (24-11 سؤال یطه ) گروهی

 شاخص 

 متغیر 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 tمقدار 

میانگین 

 آزمون

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 000/0 29 42 42/5 45/11 33/53 تناس  محتوا
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( 33/53میانگین ) دارای محتوانتایج جدول فوق  اکی از آن است که الگو در بعد 

 آزادیدرجه  و( =42/5t) بااست و این تفاوت  تربزرگ( 42) آزمونکه از میانگین  باشدمی

گفت الگو در بعد محتوا از  توانمیاست. لذا  دارمعنیدرصد  99 اطمیناندر سطح  و 29

 جایگاه مطلوب برخوردار است.

 ازاستفاده  یادگیری( تربیت اجتماعی سیاسی با -یاددهی) روشتناس   میزان .9 جدول

 (38-25 سؤال یطه ) گروهی تك t آزمون

 شاخص 

 متغیر 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 tمقدار 

میانگین 

 آزمون

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 000/0 29 42 34/4 09/12 53/51 تناس  روش

یادگیری( دارای  -عد روش )یاددهی نتایج جدول فوق  اکی از آن است که الگو در بُ

است و این تفاوت با  تربزرگ( 42) آزمونکه از میانگین  باشدمی( 53/51) میانگین

(34/4t= درجه )گفت  توانمیاست. لذا  دارمعنی درصد 99 اطمیناندر سطح  و 29 آزادی

 الگو در بعد روش از جایگاه مطلوب برخوردار است.

 تك t آزمونتربیت اجتماعی سیاسی با استفاده از  برنامۀ. میزان تناس  ارزشیابی با 10 جدول

 (46-39 سؤال یطه ) گروهی

 شاخص 

 متغیر 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 tمقدار 

میانگین 

 آزمون

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 000/0 29 24 67/6 81/4 86/29 تناس  ارزشیابی

( 86/29) میانگینعد ارزشیابی دارای نتایج جدول فوق  اکی از آن است که الگو در بُ

 آزادی( درجه =67/6tاست و این تفاوت با ) تربزرگ( 24) آزمونکه از میانگین  باشدمی

گفت الگو در بعد ارزشیابی  توانمیاست. لذا  دارمعنی درصد 99 اطمیناندر سطح  و 29

 از جایگاه مطلوب برخوردار است.

 گروهی تك t آزمون. میزان تناس  الگو با استفاده از 11 جدول
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 شاخص 

 متغیر 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 tمقدار 

میانگین 

 آزمون

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 000/0 29 138 05/6 69/33 26/175 تناس  الگو

 باشدمی( 26/175) میانگینعد الگو دارای از آن است که الگو در بُ نتایج جدول فوق  اکی

در  و 29 آزادی( درجه =05/6tاست و این تفاوت با ) تربزرگ( 138) آزمونکه از میانگین 

گفت الگو در بعد هدف از جایگاه  توانمیاست. لذا  دارمعنی درصد 99 اطمینانسطح 

 مطلوب برخوردار است.

 برنامۀش، گرچه در روش پژوهش و در بخش کمی الگوی مطلوب . بخش کیفی پژوه2

 منظور به ،درسی مطالعات اجتماعی با محوریت تربیت اجتماعی و سیاسی اعتباریابی شد

قرار داده شد و بعد از  نظرانصا  تقویت و بهبود کیفیت الگوی مطلوب الگو در اختیار 

 انجام شد. ایمصا به هاآنمطالعه با 

عد هدف توجه به سطوح ، در بُنظرانصا   اصل از تحلیل مصا به با  هایدادهبر اساس 

 تأکیدو تعادل در انتخاب اهداف با توجه به سطوح دانش، نگرش و مهارت مورد  گانهسه

در  یطه مهارتی  الخصوصعلیبه سطوح  توجهیبیبود و یکی از متخصصان بیان داشت 

ابتدایی این ضعف بیشتر دیده  هایدورهدرسی  هایبرنامه. بخصوص در شودمیبیشتر دیده 

 به این بعد توجه شده است. شدهطرا ی. ایشان بیان داشتند در الگوی مطلوب شودمی

زندگی  هایمهارتدیگری توجه به اخالق محوری در نظام اجتماعی و  شوندهمصا به

سیاسی را بسیار  هایمهارتاخالق محوری در نظام سیاسی و  ،عد سیاسیاجتماعی و در بُ

را متذکر شد. در مصا به همچنین  هاآندارای اهمیت ذکر نمود و ضرورت توجه بیشتر به 

فرصت اختیار برای متربیان  سازیفراهمیك ویژگی انسانی و  عنوانبهبه داشتن  ق انتخاب 

 شونده بهمصاقرار گیرد.  تأکیداشاره شد که باید در محتوای الگوی مطلوب بیشتر مورد 

مبانی و اصول در  عنوانبهدیگر اظهار نمود توجه به چهار عنصر اخالق، ایمان، عمل، عقل 

دیگر اظهار داشت  شوندهمصا بهو محوریت قرار گیرد.  مورد توجهطرا ی الگو بیشتر باید 

درسی، بخشی مرتبط با  برنامۀدر انجام رسالت آموزشی بخشی از فعالیت مرتبط به 

 بیندراینو اولیا و بخش دیگر مرتبط با فعالیت معلم و اولیای مدرسه است و  آموزدانش

دارند و لذا در کنار بازنگری  عهده برو پنهان نیز رسالت بزرگی  برنامهفوقدرسی  برنامۀ

 برنامۀاتخاذ تدابیر مناس  برای  در ابعاد همسو، بسترسازیدرسی توجیه و آموزش،  برنامۀ
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قرار داد.  تأکیددرسی مورد  برنامۀرا جهت افزایش اعتبار و کارآمدی  برنامهفوقپنهان و 

 هایبرنامهتدریس( توجه بیشتر نسبت به  –در رابطه با عنصر روش )یادگیری  در واقع

نیز ضمن بررسی الگو محدود بودن به  ایشوندهمصا بهرا متذکر شد.  برنامهفوقپنهان و 

 برنامۀارائه الگوی مطلوب توجه به عناصر دیگر را در  منظوربهچهار عنصر را مطرح نمود و 

 هایمهارتشناختی فردی،  هایمهارتبه  ایشوندهمصا به درسی مطرح نمود.

تربیت اجتماعی و  هایمؤلفه عنوانبه، مهارت همزیستی و مهارت گفتگو شناختیجامعه

ایشگاهی و سیاسی اشاره نمود. ایشان همچنین در تدریس پژوهش محوری، روش آزم

 دورۀ الخصوصعلی ساس رشد  هایدورهشدند. همچنین توجه به  یادآورکنفرانس را 

داشت فرایندهای  تأکیددیگری به اهمیت موضوع اشاره نمود و  شوندهمصا بهکودکی. 

، اجتماعی شدن و فعالیت سیاسی و اجتماعی باید از پیوستگی و تداوم باالیی پذیریجامعه

و اجتماعی نسل جوان و نوجوان  ی برخوردار باشند تا بینش سیاسیدرس هایبرنامهدر 

عملکرد سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه ضعیف است و  متأسفانهتحقق یابد که البته 

به رویکرد فعال در  شوندگانمصا به اکثریت بررسی نقایص در این  وزه ضروری است.

کیفی از  خصوصبهی ترکیبی و مخاط  محور و ارزشیاب هایروشتدریس و یادگیری با 

طریق بررسی عملکرد و پوشه کار و مستمر موافق بودند و عناصر مرتبط به این سطوح را 

 نمودند. تائیددر الگو 

 گیرینتیجهبحث و 

 مطالعات درسی برنامۀتربیت اجتماعی سیاسی در  بررسی  اضر پژوهش اصلی محور

 نتایج .است متوسطه اول دورۀ در سیاسی و اجتماعی تربیت هایمؤلفه به توجه با اجتماعی

به مفهوم  توجهیکم ،ازجملهاز برخی مطالعات  آمدهدست بهپژوهش  اضر با نتایج 

، (1392کاشانی،اول متوسطه )یزدانی دورۀدر کت  مطالعات اجتماعی  پذیریجامعه

 برنامۀ، (1390دهقانی،)درسی رسمی مطالعات اجتماعی  برنامۀرویکرد دیسیپلین محور در 

 عاطفی و شناختی بعد بر اهداف بیشتر تمرکز وضعیف و ناکافی برای ایجاد تربیت سیاسی 

 سیاسی تربیت رویکردهای ،(1389 همکاران، و رضوی) مهارتیاهداف  شدنواقعو مغفول 

 اثربخش غیر سیاسی تربیت درسی برنامۀ ،(1389ا مدی،) ناکارآمد هایروش و نامناس 

 و شهروندی تربیت برنامۀ در بازاندیشی و بازسازی ضرورت ،(1388 همکاران، و امینی)

 و شهروندی  قوق منشور به توجه ضرورت ،(1383)مرزوقی، سیاسی اجتماعی و تعلیمات
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(، 1396 سپاسگزار، زاده وابراهیم و تنسوان زادهاسداله) درسی برنامۀ در تغییر ضرورت

 تأکید (،1396 چشمه،قره صدقی) شهروندانمشارکت  با همراه شهروندی توجه به  قوق

زمینه ایجاد و (، 1396کنعانی،) شهروندی آموزش خانواده در و دولت، مدرسه نقش بر

(، 1395 فراهانی، فرمهینی) ارتباطی گرایفضیلت شهروندی تربیت توسعه رویکرد

 فر،جنتی و افشانی) اجتماعی محیط و کنشگر بین تعاملی فرآیند در هدفمند مشارکت

 توجهیکم(، 1395 محمدجانی،) مهارتی، نگرشی، شناختی توجه به سطوح اهداف ،(1395

 شدنجهانی مفهومبه  توجهیکم(، 1391 همکاران، و قلتاش) جهانی تربیت مفهوم به

اهمیت  باب دردر بررسی تحقیقات خارجی  همچنین دارد. خوانیهم( 1385 )قائدی،

فرایند آموزش شهروندی  اکی از آن است که مفاهیمی تربیت اجتماعی و سیاسی در 

 عصر استاندارد و مشارکت و رسانه نقش(، 2017 همکاران، و گودیری) شدنجهانیچون 

(، 2017 چی، و نینگ) شدن اجتماعی و ایرسانه تبادل(، 2017 همکاران، و )چوی جهانی

، (2016 فابال،) کیفیت ارتقای و آموزشی ال اتصا(، 2017 )کریستوفر، نژادیتبعیض عدم

 تحقیقات این. هستند شهروندی و اجتماعی و سیاسی تربیت در موردنظر هایمؤلفه از

است که در بررسی وضعیت مطلوب باید در نظر گرفته   اضر پژوهش هدف با راستاهم

موجود  هایکاستیو جهت رفع  باالدستیمنظور الگوی مطلوب برگرفته از اسناد  بدین شود.

 عنصر چهار اساس بردرسی مطالعات اجتماعی  برنامۀبازنگری، نقد و بهبود در  منظوربهو 

پیشنهاد  درسی ریزیبرنامه متخصصان توافق مورد( ارزشیابی و روش، محتوا، هدف)

 و نگرش، شناخت) اهداف مختلف سطوح و کامل به جانبههمه توجه الگو این در .گرددمی

کلیدی تربیت  هایمؤلفهمطال  بر اساس  دهیسازماندر محتوا و (  رکتی –روان

، سازنده منتقد و خالق رو یه پرورش و المللیبین و ملی هویت اجتماعی و سیاسی نظیر،

 برقراری و و دت  فظ، بیرونی و درونی ابعاد در شهروندی توجه  قوق، محوری عدالت

در بعد محتوا  جهانی شدن و ایجاد صلح قطبیتكپرهیز از  جهانی، تالش در جهت عدل

و  ل  کاوشگری فعال نظیر: هایروشیادگیری  و است. همچنین در تدریس، مدنظر

ارزشیابی، ارزشیابی ترکیبی  در و، مشارکت و بحث گروهی، ایفای نقش و اکتشاف مسئله

بررسی فرایند یادگیری و فعالیت دانش آموزان، خودارزشیابی و ارزشیابی  متمرکز بر

 نواقص رفع منظوربه بازخورد فرایند تمامی در .گرددمیوالدینی و انجام پروژه پیشنهاد 

 تمایل عدم و منابع نیز همراه بود. کمبود هاییمحدودیتالبته این پژوهش با  .دارد وجود

پژوهش  هایمحدودیتسیاسی از  تربیت  وزه در اظهارنظرات و نظر ارائه در فرادا از برخی
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 ،گرددمی پیشنهاد موردنظردرسی  برنامۀ بهبود منظوربه است. پیرامون این پژوهش و 

در این  وزه و مشابه با موضوع پژوهش در ابعاد دیگر اجرا و ضمن ارائه  بیشتر تحقیقات

مورد  برنامۀ اصالح و اعمال بازنگری منظور به شدهکس گزارش و اعالم نتایج اطالعات 

 خدمت ضمن و آموزشی هایدوره و گیرد قرار آموزشی ریزانبرنامه و متخصصان استفاده

 شود. برگزار و دیده استانی و معلمان مربوطه تدارک هایکارگروهجهت توجیه 

 منابع فهرست

شهروندی و بررسی سیر اصول و قواعد  اکم بر فرایند تربیت (. 1385آقازاده، ا مد ) -
فصلنامه نوآوری آموزشی. سال ژاپن.  ها در کشورگونه آموزشاین هایتحوالت و ویژگی

 66-45ص  .17 پنجم. شماره

 نامهپایان .ابتدایی دورۀ در سیاسی تربیت رویکردهای بررسی(. 1389. )رکاوسه، ا مدی -

 کردستان. دانشگاه تربیتی. علوم گروه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، ارشد کارشناسی

 (.1396) سمانه، سپاسگزار ، محمد زادهابراهیم  هادی، تنسوان زادهالهاسد -

. بنیادین تحول سند و شهروندی  قوق منشور و اساسی قانون در وپرورشآموزش

 .مدنی جامعه و شهروندی  قوق همایش مقاالت مجموعه

 با مرتبط عوامل و مشارکت میزان مقایسه(. 1395) اکرم، فرجنتی و رضاعلی، افشانی -
 ص. 3 شماره. کاربردی شناسیجامعه .یزد شهر غیردولتی و دولتی آموزان دانش در آن

73-96. 

 برنامه اثربخشی بررسی(. 1388) ملوک، قدمی  فریبرز، ارفعیصدیق  محمد، امینی -
 موردی مطالعه آموزان دانش و دبیران دیدگاه از متوسطه مقطع سیاسی تربیت درسی
 .41 ص، 36 شماره ،رفتار دانشور دوماهنامه کاشان. شهر

  قوق همایش مقاالت مجموعه. شهروندی  قوق (.1396) مهین، چشمهقره صدقی -

 .196 ص. بجنورد وپرورشآموزش وزارت مدنی جامعه و شهروندی

 الگویی -ارتباطی گرایفضیلت شهروند تربیت الگوی(. 1395) محمد، فراهانیفرمهینی -
 اسالمی. تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش فصلنامه .اجتماعی و سیاسی تربیت برای

 .90-67 ص. 31 شماره. 4 سال

. 17 شماره. آموزشی هاینوآوری فصلنامه .آینده شهروند تربیت(. 1385) یحیی، قائدی -

 .210-183 ص. پنجم سال



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    140 

 تطبیقی بررسی: تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی مبانی .(1391)عباس ، قلتاش -
 دانشگاه. تربیت و تعلیم مبانی نامهپژوهش .شهروندی تربیت هایدیدگاه و رویکردها

 .64-47 ص. 1 شماره. 2 سال. مشهد فردوسی

 در زندگی هایمهارت و شهروندی  قوق، شهروندی آموزش (.1396)  جت، کنعانی -
 شهروندی  قوق همایش مقاالت مجموعه .آموزش اهمیت و ضرورت بر تأکید با مدارس

 .200 ص. بجنورد وپرورشآموزش وزارت مدنی جامعه و

 و اصول و مبانی(. 1393) رمضانعلی، رودمقدس  مجید، بابازاده  مهدی، دریانجرا ی -
 شماره یازدهم. سال اسالمی. تربیت و بصیرت .قرآن منظر از سیاسی تربیت هایروش

 .112-95 ص. 31

 تربیت درسی برنامۀ( جایگزین) مطلوب الگوی طرا ی(. 1390) مرضیه، دهقانی -
 دانشکده درسی برنامۀ دکتری رساله .ایران تحصیلی راهنمایی دورۀ برای اجتماعی

 .مشهد فردوسی دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

 .(1387) عمومی آموزش دورۀ اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ راهنمای -

 چاپ: تهران(. 1392) هفتم پایه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات تدریس راهنمای -

 .ایران درسی کتاب نشر و

 چاپ: تهران(. 1395) هشتم پایه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات تدریس راهنمای -

 .ایران درسی کتاب نشر و

 چاپ: تهران(. 1395)نهم  پایه متوسطه اول دورۀ اجتماعی مطالعات تدریس راهنمای -

 .ایران درسی کتاب نشر و

(. 1389) صغری، قوامابراهیمی  عباس، پورعباس   سن، ملکی  سیدعباس، رضوی -

 شماره، تربیتی روانشناسی فصلنامه. ابتدایی دورۀ درسی برنامۀ در سیاسی تربیت بررسی

16. 

 اول دورۀ نهم پایه اجتماعی مطالعات(. 1394) آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان -
 .خاص سهامی ایران درسی هایکتاب نشر و چاپ شرکت: تهران .138-متوسطه

 اول دورۀ هشتم پایه اجتماعی مطالعات(. 1396) آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان -
 .خاص سهامی ایران درسی هایکتاب نشر و چاپ شرکت: تهران .122-متوسطه

 اول دورۀ هفتم پایه اجتماعی مطالعات(. 1396) آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان -
 .خاص سهامی ایران درسی هایکتاب نشر و چاپ شرکت: تهران .108-متوسطه

 وپرورش.وزارت آموزش (.1390) سند برنامۀ راهبردی معاونت آموزش ابتدایی -

 .(1390) وپرورشآموزش تحول بنیادین سند -
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 اجتماعی مطالعات درسی برنامۀ در جهانی شهروند جایگاه. (1395) ابراهیم، محمدجانی -
 .92-82 ص. 21 شماره. 2دورۀ . درسی ریزیبرنامه در پژوهش .ابتدایی ششم پایه

 نظام بر مبتنی مدنی جامعه تحقق در وپرورشآموزش نقش(. 1383) اهللر مت، مرزوقی -
 در اصال ات مهندسی ملی همایش مقاالت مجموعه. دینی ساالریمردم

 .تربیت و تعلیم پژوهشکده وپرورش.آموزش وزارت: تهران. دوم جلد. وپرورشآموزش

پذیری در محتوای کت  شناسایی مفهوم جامعه(. 1392) کاشانی، فاطمهیزدانی -
دانشگاه الزهرا. تهران: نامه کارشناسی ارشد.پایان .ابتدایی اجتماعی دورۀ  
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