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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تناسب هدفها در كتابهاي درسي تعليماا اجتماايي دوره
راهنمايي تحصيلي با اهداف تصريح شده در اسناد فرادست نظام آموزشي انجام شده است.
سؤال كلي اين مطالعه معطوف به همسويي هدفهاي كتابهاي مورد بررسي با اسناد فرادست
و مشتمل بر راهنماي برنامه درسي مطالعا اجتماايي اهاداف شاوراي ياالي آماوز و
پرور سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و يمومي سند چشا اناداز بيسات سااله
كشور و قانون اساسي جمهوري اسالمي اياران باوده اسات .رو پاژوهش تلیيیاي از دو
رو میايسه اي و تحليل محتوا بود .در قسمت انطباق ميان محتاواي اساناد و همساويي
آنها از رو میايسه اي و براي تعيين فراواني در هر میوله از تحليل محتاوا بهاره رياري
شد .واحد ثبت در تحليل اسناد فرادست مواد قانوني و در كتابهااي درساي موامون باود.
فرايند كد رذاري به شيوه قياسي انجام شد .براي بررسي ايتبار كدراذاري ياچ چهاارم از
محتواي هر كتاب به صور تصادفي انتخاب شد و سه نیر آن را كدرذاري كردند .ميزان
همساني در اين فرايند برابر با  0/69مشاهده شد .يافتهها نشان داد ارر چه ميزان همسويي
كتابهاي درسي با اهداف اجتمايي فرادست باالست ليكن به هدفهاي سياسي كمتار توجاه
شده است و اين موضوع در پايههاي اول و دوم بارزتر است .همچنين ميان نگاه صااحب-
نظران دربارة اهميت هدفها و ميزان توجه به آنها در كتابهاي درسي رابطه قابل قبولي وجود
ندارد .بازنگري در سازماندهي و رابطه يمودي محتواي درس تعليما اجتمايي بهويژه در
زمينه اهداف سياسي از اقداما ضروري باراي برناماه ريازان و مؤلیاان كتابهااي درساي
قلمداد شده است.

كليد واژهها :اسناد برنامه درسي هدف كتاب درسي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي
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مقدمه
در جوامع امروزي نهاد آموز

و پرور

ابزار مه تحیق اهداف و میاصد اجتمايي به شمار

مي رود (يالقه بند  .)18 5881اهداف آموزشي را مي توان در سطوح مختلف (اهداف آرماني

5

میاصد آموزشي 1و اهداف جزئي )8صور

بندي كرد .اهداف آرماني كه برررفته از فلسیه نظام

ايتیادي و ارزشي جامعه هستند به صور

كلي بيان شده و میاصد آموزشي از آنها و اهداف

توجه دانشمندان بوده و با فلسیه زندري پيوند خورده (خراساني  )18 5885و تحیق آنها يكي از
مه ترين كاركردهاي يمومي تعلي و تربيت به حساب مي آيد (طهماسبي  .)89 5884طرفداران
ديدراه اجتمايي اجتماع را به منزلة محوري براي تعيين و تأييد ارزشهاي اساسي جامعه به شمار
مي آورند و آن را يامل سازنده هويت افراد مي دانند (ليپر)591 5669 1؛ از اين رو قيود
اجتمايي مسلما

زندري افراد را تشكيل ميدهند و نظ

اجتمايي مترتب بر آنهاست

(اتسيوني 511 5666 9و كوهن .)161 1000 1افرادي كه به آرمانها و ارزشهاي جامعه ايتیاد
ندارند بايد هزينه رزافي براي آن بپردازند (راتمن .)5089 5666 8طرفداران ديدراه اجتمايي
رهايي از خود -محوري احترام به حیوق ديگران و همدردي با آنان رستر

انسجام رروهي و

برقراري يدالت در جامعه را مه ترين فوايل اخالقي و از ارزشهاي اجتمايي مي شمارند (واين

6

 .)118 1008به يیيده منصور نژاد ( )1 5881با اينكه همه ما ناچار به حوور در جامعه هستي و
تعامل با ديگران از جمله ضرورتهاي حيا

ماست متأسیانه براي شيوه حوور در جامعه و انجام

تكاليف و اياده حیوق تربيت نشده اي  .همچنين به نظر برخي نويسندران همچون رلشن فومني
( )5881و زاريي و حسني ( )5881نوجوانان و جوانان ما به اهميت مواردي مانند احترام به حیوق
ديگران و بهويژه بزررترها همكاري و تعاون و نظ و انوباط در استیاده از وسايل يمومي و
خصوصي پي نبرده و برخي پيامدهاي موجود ناشي از جامعه پذيري ناقص و يدم رشد اجتمايي
كافي آنها ست .اين مشكال

در قالب امور يا اهداف و سياستهاي كلي و به ويژه غايا

اجتمايي

1. Aims
2. Goals
3. Objectives
4. Henson
5. Leeper
6. Etzioni
7. Cohen
8. Gutmann
9. Wain
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هر كشور براي تربيت شهروندان مطلوب جاي ميريرند كه در اسناد فرادست (قانون اساسي و
سند چش انداز جمهوري اسالمي ايران) نيز به اين امور توجه خاصي شده است.
با وجود اينكه صاحب نظران معتیدند كه اهداف و آرمانهاي جامعه به نظام آموزشي جهت مي
دهند و كمچ مي كنند كه در حیظ نظام اجتمايي به خوبي يمل كنند (بالنتين)510-546 5668 5
اما شواهد حاكي از آن است كه كشور ما در رابطه با تحیق اهداف اجتمايي با مشكالتي روبهرو
بخش از اهداف كلي خود را به بعد اجتمايي اختصاص داده است (مجمويه مصوبا

شوراي يالي

آموز

و پرور

 )5881كه اين اهداف برررفته از آرمانهاي نظام جمهوري اسالمي ايران هستند.

آموز

و پرور

اهداف

به منظور نائل شدن به اهداف اجتمايي اهداف و آرمانها را به صور

جزئي تر در قالب اهداف و میاصد آموزشي در میاطع مختلف تحصيلي دنبال ميكند .براي تحیق
بخشيدن به اين اهداف يكي از ابزارهاي مه و اساسي نظام آموزشي برنامه هاي درسي است .در
طراحي برنامه درسي پس از تعيين هدفهاي آموزشي (برررفته از آرمانهاي كشور) الزم است به
تعيين محتوا و سازماندهي آن پرداخته شود؛ در اين راستاست كه بايد اهداف و محتواي برنامه
درسي در راستاي طرحواره هاي كلي فلسیي و ارزشهاي حاك بر جامعه و اسناد فرادست قرار
ريرد (صابريان و حاج آقاجاني  .)5881در نظام آموز

و پرور

ايران نیش كتاب به ينوان

محتواي برنامه درسي بسيار مه تلیي ميشود و از اين رو بازنگري و اصالح محتواي كتابهاي
درسي زمينه هاي رشد برنامه ريزي و به تبع آن پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را فراه مي سازد
(موسي پور  .)556 5810ارر چه محتواي آموزشي به طور مستیي از اهداف كلي نظام و میاصد
يچ رشته ا در هر سطح ا سرچشمه مي ريرد ليكن ميتواند از اين اهداف فاصله بگيرد زيرا
قطعيتي وجود ندارد و يچ فلسیه معين مي تواند تیسيرهاي متیاوتي را در زمينه هاي رونارون در
يچ مرحله يا در مراحلي متیاو

از توسعه ارائه دهد (كوي .)91 5888

تعيين اهداف برنامه درسي فرايند پيچيده و مهمي است كه در طول زمان و بر اساس يوامل
پيچيدة معرفتي انسان شناختي تاريخي و اجتمايي صور

مي ريرد .آنچه در واقع در برنامه ريزي

درسي رخ مي دهد كشف اهداف تربيتي است .هدف رذاري در يچ نظام تربيتي به معناي
شناسايي اهداف تربيتي بر اساس فلسیة مورد قبول جامعه و از ميان انبوه درخواستها و داييههاي
تودة مردم است كه در جنبشهاي اجتمايي نظير مبارزا

يا انتخابا

يا از طريق نهادهاي سياسي
1.Ballantine
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اقتصادي و غيره منعكس مي شود (يل الهدي  .)116 5884از آنجايي كه تعيين اهداف برنامه
درسي موضويي ساده نيست كه بتوان آنها را به كمچ افراد يا رروههاي معدود تعيين كرد بنابراين
بايد به طور منظ در جستجوي منابع و مآخذي براي تعيين هدفها بود .به همين دليل مطالعا
زيادي در حوزه برنامه درسي و براي بررسي اصول و معيارهاي تعيين اهداف انجام ررفته است تا
برنامه ريزان اهداف برنامه درسي را به صورتي معیول تعيين كنند .شعباني ( )544 5888بر اساس
در آن جهان بيني را در تعامل با نيازهاي فراريران جامعه و ساخت دانش دانسته و اين يوامل را
زيربنايي براي تدوين هدفهاي آموزشي معرفي كرده است.
اررچه تعاريف روناروني از هدف مطرح شده اما مه اين است كه پذيرفته شود هدفها داراي
سطح هستند و هر سطح از هدفهاي سطح باالتر از خود منتج شده است .در مورد دسته بندي
سطوح هدفها ديدراههاي روناروني وجود دارد كه در اين پژوهش اهداف آرماني اهداف آموزشي
و اهداف جزئي مورد توجه قرار ررفته است .اهداف آرماني كه برررفته از فلسیه نظام ايتیادي و
ارزشي جامعه است بسيار كلي است و اهداف آموزشي از آنها و اهداف جزئي از اهداف آموزشي
نشأ

مي ريرند .دربارة تعامل ميان اهداف كتابهاي درسي با اسناد فرادست مطالعاتي در داخل و

خارج از كشور انجام شده است .مور )5669( 5رزار

كرده كه در كتابهاي يلوم اجتمايي 1سالهاي

 5610تا  5660در كاليیرنيا به داليل سياسي اهداف مربوط به مسائل اجتمايي دنبال نشده است.
همچنين هيوم و كول )48 1050( 8با توجه به پژوهشي كه با ينوان يدم تطابق اهداف برنامه
درسي ملي با اهداف تجربه شده از سوي دانش آموزان در نيويورک انجام داده اند تأكيد دارند
برنامه درسي كه معلمان تصويب كرده و دانش آموزان تجربه كرده اند بر خالف اهداف فعلي و
سياستهاي برنامه درسي ملي است .يزداني كيامنش و حسني ( )5886مطالعه اي با ينوان بررسي
ميزان انطباق اهداف راهنماي برنامه هاي درسي (دوره ابتدايي و راهنمايي) با اهداف مصوب
شوراي يالي آموز

و پرور

انجام داده و رزار

كرده اند كه از  61هدف مصوب دوره ابتدايي

 15هدف (برابر  )% 11/5با هيچ كدام از اهداف راهنماي برنامه در هشت ماده درسي دوره ابتدايي
پوشش داده نشده است؛ از  501هدف مصوب دوره راهنمايي نيز  18هدف (برابر  )%15/6با هيچ
كدام از اهداف راهنماي برنامه براي ده ماده درسي دوره راهنمايي پوشش داده نشده است .حسيني
1. Moore
 .1درس يلوم اجتمايي طبق راهنماي برنامه درسي مطالعا

اجتمايي شامل دروس تعليما

اجتمايي تاريخ و جغرافياست.
3. Hume & Coll
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( )5889در تحیيیي با ينوان آسيب شناسي درس رياضي دوره راهنمايي تحصيلي به اين نتيجه
دست يافت كه در تدوين اهداف راهنماي برنامه هاي درسي به منابع تدوين هدف توجه جدي
نمي شود و بسياري از اهداف يالي آموز

و پرور

به فراموشي سپرده مي شود .سبحاني نژاد و

طيباني ( )5881نيز در مطالعه خود ميزان انطباق محتواي كتابهاي درسي جديدالتأليف حرفه و فن
دوره راهنمايي تحصيلي با اهداف مصوب را متوسط رزار

نمودند .همچنين در مطالعهاي ديگر

مصوب آن را در حد متوسط و متوسط به پايين رزار

دادند .حال با توجه به مطالبي كه ذكر شد

پژوهشگران در جستجوي پاسخ به اين پرسش بوده اند كه آيا اهداف و محتواي كتابهاي تعليما
اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي همسو با اهداف اسناد فرادست نظام آموزشي جمهوري اسالمي
است؟
اهداف پژوهش
هدف كلي پژوهش حاضر تحليل محتواي كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي

از نظر همسويي با اهداف اسناد فرادست (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سند چش انداز
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و يمومي جمهوري
اسالمي ايران در افق چش انداز اهداف شوراي يالي آموز
مطالعا

و پرور

و راهنماي برنامه درسي

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي) است .همچنين همخواني و ميزان توجه به اهداف در

كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي در تناسب با دغدغه هاي صاحب نظران از

ديگر اهداف اين پژوهش است .از طريق يافته هاي اين پژوهش ميتوان به ارائه پيشنهادهايي در
جهت بازنگري كتابهاي تعليما

اجتمايي براي دستيابي به آرمانها و غايا

پرداخت و تال

نمود

تا همسويي بيشتري ميان برنامه درسي قصد شده و اجرا شده حاصل شود.
پرسشهاي پژوهش
 .5كتابهاي تعليما

اجتمايي مورد بررسي به چه ميزان با اهداف تصريح شده در اسناد

فرادست منطبق هستند؟
 .1ارتباط ميان مجمويه اسناد فرادست برنامه درسي تعليما

اجتمايي چگونه است؟

 .8آيا ميان ميزان توجه به ابعاد مختلف اهداف در كتابهاي مورد بررسي با اولويتي كه صاحب-
نظران براي اهداف قائلند رابطه وجود دارد؟

Downloaded from qjoe.ir at 3:49 +0330 on Sunday November 18th 2018

رهنما و همكارانش ( )5860ميزان انطباق محتواي كتاب دين و زندري دوره متوسطه با اهداف

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

04

روش و نوع پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي است .از طريق يافته هاي اين پژوهش مي توان توصيه هايي
را به برنامه ريزان و مؤلیان كتابهاي درسي براي انطباق دهي هر چه بيشتر متون درسي با اسناد
فرادست و برنامه درسي قصد شده ارائه نمود .با توجه به پرسشهاي اين پژوهش مطالعه تلیيیي از
دو رو

میايسه اي و تحليل محتوا است .تحیيیا

میايسه اي به نويي از مطالعا

تطبيیي اشاره

آقازاده  .)5881دليل انتخاب رو

تحیيق میايسه اي مطالعه انطباقي اهداف كتابهاي تعليما

اجتمايي با اهداف اسناد فرادست است (نگارورا .)1008 1همچنين از فرايند تحليل محتوا براي
شناسايي محتواي كتابهاي مورد بررسي و اسناد فرادست بهره ريري شد .به يیيده سيلر 8براي انجام
دادن تحليل محتوا شناسايي اسناد مورد تحليل (در اينجا كتابهاي درسي) مشخص كردن پرسشها
تدوين يچ رو

میوله بندي انجام دادن تحليل محتوا به صور

شمار

فراواني هر میوله

يالمت رذاري شده (در سند نمونه) و تیسير نتايج بايد مورد توجه قرار ريرد (سيلر .)80 5681
در تحليل محتوا يالوه بر تعريف میولههايي كه اطاليا

محتوا بر اساس آن طبیهبندي ميشود

تحليلرر بايد واحدهاي رمزرذاري را تعيين كند .نخستين رزينش با واحد ثبت بخش خاصي از
محتواست كه در میولهاي معين قرار ميريرد .همچنين طبیه بندي بدون اشاره به زمينهاي 4كه
واحد در آن ظاهر ميشود ممكن نيست (هولستي  .(581 5880در اين پژوهش واحد زمينه
درسهاي كتابهاي مورد بررسي و واحد ثبت مومون پاراررافها و تكاليف درون متن تصاوير و
پرسشهاي پايان درسها بوده است .مومون تأييد يچ يبار

مركب يا يچ خالصه يا يچ يبار

فشرده است كه مي تواند شامل مطالب متعدد و جدارانه اي باشد و در مجموع يچ موضوع را
نشان مي دهد .بايد توجه داشت كه يچ تأييد يا يچ اشاره ممكن است تشكيل يچ مومون بدهد
يا بهيكس يچ مومون ممكن است شامل جمال

و تأييدا

متعدد باشد (باردن -510 5811

 .)556بهمنظور تحليل محتوا هر كدام از واحدهاي ثبت (مومون) در فرمهاي فهرست وارسي
(چچ ليست) جاي ررفت .در بخش فرايند انجام دادن مطالعه به توضيح رو

میايسه اي جورج

بِردي اشاره شده است.

1. Beredy
2. Ngaroga
3. Siler
4. reference

Downloaded from qjoe.ir at 3:49 +0330 on Sunday November 18th 2018
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قلمرو مطالعه
متناسب با پرسشها و روشهاي اين پژوهش قلمرو مطالعه را محتواي اسناد فرادست (قانون
اساسي سند چش انداز بيست ساله سند ملي آموز
آموز

و پرور

راهنماي برنامه درسي مطالعا

اهداف مصوب شوراي يالي

و پرور

اجتمايي) و محتواي كتابهاي درسي تعليما

اجتمايي دورة راهنمايي در سال تحصيلي [ 5888-86اي از تمامي تصاوير پرسشها جمال

و

اجتمايي دوره راهنمايي مورد بررسي قرار ررفته و نمونه ريري انجام نشده است.

درسي تعليما

فرایند انجام مطالعه
در اين پژوهش ابتدا اسناد فرادست نظام آموز
ريري از نظرا

ايواي هيأ

و پرور

جمهوري اسالمي ايران با بهره

يلمي متخصصان مرتبط و انجمنهاي يلمي مورد شناسايي قرار

ررفت .پس از انتخاب اسناد فرادست (قانون اساسي سند چش انداز بيست ساله سند ملي آموز
و پرور

اهداف مصوب شوراي يالي آموز

و پرور

راهنماي برنامه درسي مطالعا

اجتمايي) جدولي ماتريس رونه تدوين و سپس ستونهاي جدول به دو ستون كلي سياسي و
اجتمايي تیسي شدند و در زير هر كدام از اين دو ستون هدفهاي كلي مربوط به انتظارا

اين دو

میوله قرار ررفتند .ينوان هر سند فرادست در هر يچ از سطرهاي جدول (ماتريس) درج و سپس
با مطالعه دقيق و واكاوانه هر سند نوع انتظار در تالقي سطر و ستون مرتبط قرار ررفت؛ براي
مثال انتخاب هدف "مشور

در خانواده" در كتاب تعليما

اجتمايي پايه اول دوره راهنمايي

نمونه اي از اهداف است كه در تالقي ميان هدف شماره  9مشور

با اوليا خانه در راهنماي

برنامه درسي و هدف شماره  5ريايت وظايف خود در میابل خانواده از اهداف مصوب شوراي
يالي آموز

و پرور

در جدول قرار ررفت؛ سپس مطابق رو

تحیيق میايسه اي مبتني بر مدل

جورج بردي چهار مرحله توصيف تیسير همجواري و میايسه تعیيب شد .در اين زمينه براي
مرحلة توصيف

اسناد فرادست آموز

و پرور

و اهداف كتابهاي تعليما

راهنمايي تحصيلي مورد بررسي و توصيف قرار ررفت و با مسايد

اجتمايي دوره

متخصصان اين اهداف از

اسناد فرادست و كتابهاي درسي استخراج شد .در مرحلة تیسير اهداف اسناد فرادست و اهداف
كتابهاي تعليما

اجتمايي بر اساس ابعاد اجتمايي و سياسي تیسير و تحليل شد .در اين مرحله

از نتايج مطالعا

مرتبط همانند مطالعه ناظمي اردكاني ( )81 5889كه به معرفي ابعاد مختلف

اهداف اسناد فرادست پرداخته بود بهرهريري شد .در مرحلة همجواري اهداف كتابهاي تعليما
اجتمايي پايه هاي مختلف میطع راهنمايي با اهداف اسناد فرادست آموز

و پرور

در جدولي
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در كنار ه قرار ررفت تا در مرحله بعد به بررسي و انطباق اهداف پرداخته شود؛ سپس با انجام
میايسه ميزان همسويي ها در اهداف كتابهاي تعليما
اهداف اسناد فرادست آموز

و پرور

اجتمايي پايه هاي مختلف میطع راهنمايي با

كه در دو بعد سياسي و اجتمايي تحليل شده بودند مورد

بررسي و توصيف قرار ررفت .به منظور تأمين ايتبار در تمام مراحل از كدرذاران دوم و سوم
بهرهريري شد.
قياسي (دالور  )5881از كتابهاي مورد تحليل استخراج شدند و در سطرهاي جدول ماتريس رونه
اي قرار ررفتند سپس تحليل و كد رذاري كتابهاي مذكور انجام شد .رو

قياسي به اين صور

استیاده شد كه با توجه به اهدافي كه در اول فصلهاي كتابهاي درسي مطرح شده بود هدفهاي
جزيي درسها از طريق مطالعه محتوا و توجه به اهداف كلي موجود در اول فصلها استخراج شدند.
بايد توجه داشت كه تحليل محتوا در صورتي ييني خواهد بود كه اندازه ريري و روشهاي آن پايا
باشند (بيابانگرد  )5884و نتايج تحليل محتوا در افراد مشابه و در زماني ديگر نتايج مشابهي را به
دست دهد (خويي نژاد  .)5888در اين زمينه فرايند كد رذاري براي  %11از محتواي هر كتاب كه
به صور

تصادفي انتخاب شده بود توسط سه كدرذار انجام شد و ميزان همساني ميان كدرذارها

(ضريب پايايي مركب)  0/69و از طريق فرمول زير محاسبه شد .در اين فرمول  Nنشان دهنده
تعداد داوران است (هولستي .)158 5880

بر اين اساس ميزان توافق ميان كدرذاران براي انطباق اهداف كتابهاي تعليما
راهنماي برنامه درسي مطالعا

اجتمايي با

اجتمايي برابر با  0/69براي انطباق هدفهاي كتابهاي تعليما

اجتمايي با هدفهاي سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و يمومي برابر با  0/68براي انطباق
هدفهاي كتابهاي درسي با سند چش انداز بيست سالة نظام برابر با 0/69و براي میايسة اهداف
كتابهاي درسي تعليما

اجتمايي با اهداف قانون اساسي برابر با 0/64مشاهده شد.

همچنين براي اينكه اهميت هر كدام از مطالب موضويي موجود در كتابهاي مذكور مشخص
شود میوله هاي اصلي و فريي موجود در كتابهاي درسي به تیكيچ پايه ها مشخص و در قالب
يچ پرسشنامه تدوين شدند .در اين پرسشنامه از متخصصان و صاحبنظران خواسته شد تا بر
اساس اهداف غايي و میطعي و با ينايت به سطح مخاطبان يادريري اهميت محور موضويي ارائه
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شده (مثالً رروه خانواده آشنايي با بانكها ) را مشخص و در قالب پيوستاري از صیر تا  50نمره
رذاري نمايند .اين پرسشنامه به صاحبنظران مختلف (برنامه ريزان درسي جامعه شناسان و
سررروه هاي اجتمايي) ارائه و از طريق آنان تكميل شد.
روش بررسي و توصيف داده ها
به منظور ارزيابي بحث و بررسي و قواو

در مورد ميزان انطباق اهداف كتابهاي تعليما
و پرور

سطح به شرح زير دسته بندي و مورد بحث و بررسي قرار ررفت :در اين پژوهش ميزان انطباق
اهداف كتابها با اهداف اسناد فرادست از نسبت زير به دست مي آيد:

جدول شماره  .1راهنمای ارزیابی ميزان انطباق اهداف

ميزان انطباق اهداف كتابهاي تعليما
اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي با
اهداف فرادست

ميزان انطباق

ارزيابي

 %80تا %500

خيلي زياد

 %90تا %80

زياد

 %10تا %90

تا حدي زياد

 %40تا %10

تا حدي ك

 %10تا %40

ك

 %0تا %10

خيلي ك

اهداف استخراج شده در کتابهاي تعليمات اجتماعي و اسناد فرادست
اجتمايي در سه پايه دورة راهنمايي

جداول ( )1الي ( )4بيانگر اهدف جزئي كتابهاي تعليما

است .جهت استخراج اين هدفها اهداف موجود در ابتداي فصول كتابهاي درسي استخراج و سپس
در جدول مذكور قرار ررفت.
جدول شماره  .4هدفهای كتاب تعليمات اجتماعی اول راهنمایی
شماره هدف

هدف :آشنایی با:

درس
اول

5

انواع نيازهاي انسان و اهميت آنها

دوم

1

خانواده

سوم

8

وظايف فرد در خانواده

چهارم

4

همكاري در خانواده

پنجم

1

در خانواده

ششم

9

احساس مسئوليت در خانواده

هفتم

1

نظ در خانواده

هشتم

8

نهم

6

تحمل سختيها در خانواده

دهم

50

از خود رذشتگي در خانواده

مشور

پيروي از دستورا

رهبر در خانواده
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یازدهم

55

رروه دوستان

دوازدهم

51

رروه محلي

سيزدهم

58

رروه مدرسه

چهاردهم

54

وظايف هر يچ از ايواي يوو در رروهها در روابط ميان -رروهي (همكاري مشور
احساس مسئوليت نظ پيروي از دستورا رهبر رروه تحمل سختيها و مشكال از خود
رذشتگي).

جدول شماره  .6هدفهای كتاب تعليمات اجتماعی دوم راهنمایی
اول

51

درس
دوم

59

ضرور
ضرور

به وجود آمدن موسسه ها
نياز اقتصادي انسان و داد و ستد

سوم

51

چهارم

58

بانچ

56

وظايف بانچ در قبال مردم و بالعكس

پنجم

10

چگونگي حیظ محيط زيست در رذشته و حال

ششم

15

شهرداري

11

وظايف شهرداري در قبال مردم و بالعكس

هفتم

18

نياز جامعه به نظ و ريايت قوانين

هشتم

14

سازمان راهنمايي و رانندري

11

وظايف راهنمايي و رانندري در قبال مردم و بالعكس

نهم

19

اهميت ارتباط با ديگران

دهم

11

پست

18

وظايف پست در قبال مردم و بالعكس

یازدهم

16

نياز انسان به همدلي

دوازدهم

80

سازمان هالل احمر و بيمه

85

وظايف سازمان هالل احمر و بيمه در قبال مردم و بالعكس

جدول شماره  .0هدفهای كتاب تعليمات اجتماعی سوم راهنمایی
درس
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

شماره هدف
81
88
84
81
89
81
88
86
40
45
41
48
44
41
49
41

هدف :آشنایی با:
ضرور به وجود آمدن موسسه ها
ضرور هماهنگي و روابط ميان موسسه ها
نیش حكومت در ايجاد هماهنگي ميان موسسه ها
ضرور وجود نظ قانون يكپارچگي و امنيت در جامعه
ضرور وجود حكومت در جامعه
يوامل مؤثر بر تنوع حكومتها
ويژريهاي حكومت جمهوري اسالمي ايران
نیش مجلس شوراي اسالمي در اداره امور جامعه
وظايف دولت در رفع نيازهاي مردم
وظايف قوه قوائيه در برقراري يدالت در جامعه
نیش رهبر جمهوري اسالمي ايران در اداره جامعه
تیاوتهاي اساسي رهبري در جامعه اسالمي با انواع ديگر رهبري
نیش مردم در انتخابا مجلس شوراي اسالمي
نیش مردم در انتخابا رياست جمهوري و هيأ دولت
تأثير انديشه هاي متیاو در پيشرفت جامعه ضرور وحد در جامعه اسالمي ويژريهاي اخالق خوب
انتخاباتي
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رروههاي نخستين (مانند :خانواده) و دومين (مانند :رروه همكاران)
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جدول شماره  .4هدفها (بروندادهای یادگيری) در درس تعليمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصيلی بر اساس راهنمای
برنامه درسی
شماره هدف

پايه

5
1

هدف
دانش آموزان برنامه روزانه خود را نید و به طور رروهي نهادها و سازمانهاي مربوط به رذراندن اوقا
شناسايي و نحوه رفتار مطلوب در مكانهاي رذران اوقا

فراغت را

فراغت را ارائه مي دهند.

دانش آموزان به طور رروهي اصولي از قانون اساسي كشور را كه ناظر بر تأمين نيازها و حیوق اجتمايي
شهروندان (مانند مسكن بهداشت آموز

و  )...است شناسايي استخراج و بيان مي كنند.

دانش آموزان به طور رروهي نیش و تأثيرا

دوستي و تعلق به رروه همساالن را در جنبه هاي مختلف زندري

8

رروه دوستان تصمي مناسب را اتخاذ مي كنند.
نسبت به مسلمانان مظلوم جهان به ويژه منطیه خاورميانه و مردم فلسطين احساس همدردي مي كنند و آرزوي
احیاق حق آنها را دارند.

اول
4
1
9

دانش آموزان نیش و تأثير فرهنگها و خرده فرهنگها و الگوها و آداب و سنن ديني را در موضويا

مختلف

(مثالً روابط اجتمايي دوستيها جهت دهي به نيازها و خواسته ها بهره وري و  )...نمايش ميدهند.
روابط دوستي و انتخاب دوستان را بر اساس مالكهاي يیالني و ديني استوار مي كنند و در هنگام تصمي ريريها
و مواجهه با مشكال

با اوليا خانه و مدرسه و افراد ذيصالح تمايل دارند .

به مشور

نسبت به تجمل ررايي و نيازهاي كاذب ناشي از رسوما

غلط نگر

منیي دارند و به باال رفتن بهره وري در

امور فردي خانوادري و جامعه يالقه مندند.
از ابتال به كج رويها تلیي مي كنند و قانون و نيروي انتظامي را حامي نوجوانان در برابر تهديدا

و نابهنجاريها

1

مي دانند.

8

به لزوم آمادري و كسب مهار

6

به حیاظت از محيط زيست در میياس جهاني و لزوم مراقبت از سياره زمين براي همه ساكنان آن باور دارند.

هاي الزم براي داشتن شغل آبرومند در آينده و همچنين كار آفريني تمايل دارند.

دانش آموزان با مراجعه به منابع مربوطه برخي حیوق و قوانين مربوط به كار و اشتغال كار كودكان حیوق توليد
50

كنندران و مصرف كنندران را شناسايي مي كنند و به طور رروهي اطاليا

روي برچسب يا بروشور يچ كاال را

از منظر حیوق مصرف كنندران ارزيابي مي كنند.
دوم

دانش آموزان به طور رروهي پيامدهاي برخي رفتارهاي نابهنجار (ايتياد خشونت بي بند و باري و  )...را
55

شناسايي و در موقعيتهاي فرضي در زمينه هاي رفتارهاي پرخطر به شيوه مناسب تصمي ريري مي كنند و اهميت
مراجعه به قانون و نهادهاي انتظامي را به جاي برخورد شخصي در مواقع میتوي بيان مي كنند.

51
58

دانش آموزان با مشاركت براي ت شكيل يچ تعاوني طرحي ارائه مي كنند و ملزوما

و ارزشهاي اجتمايي را كه

در اين نهاد شكل مي ريرد فهرست مي كنند.
رفتارهاي نابهنجار و كج رويهاي اجتمايي چون (پرخاشگري ايتياد و  )...را تیبيح مي كنند و از آن بيزاري مي
جويند .تیوا و پايبندي به دستورا

ديني را مه ترين يامل حیظ انسان

دانش آموزان از طريق مدارک و شواهد برخي حیوق شهروندي (مثل داشتن مجلس حق بهداشت حق آموز
54

و پرور

حق بيمه امنيت و  )...را در رذشته با امروز میايسه مي كنند و دستاوردها و پيشرفتها را نشان مي

دهند.
دانش آموزان از طريق ك ار رروهي مه ترين مخاطرا

سوم
51

محيطي را كه در محل زندريشان احتمال وقوع دارد و

نهادهاي امداد رسان مربوطه را شناسايي و در موقعيتهاي فرضي براي میابله با اين مخاطرا

(پيشگيري در حين

وقوع بعد از وقوع) تصمي مناسب اتخاذ مي كنند.
59

دانش آموزان با توجه به نیش تكنولوژي هاي ارتباطي در زندري امروز اثرا

جهاني شدن فرهنگي را بر فرهنگ
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03
شماره هدف

پايه

هدف
هاي محلي بيان و يواملي كه فرهنگ و هويت جوانان را تهديد مي كند شناسايي و طبیه بندي مي كنند.
دانش آموزان ساختار و كاركردهاي نيروهاي مسلح نظامي را تشريح مي كنند و از طريق بررسي ميراثهاي فرهنگي
دفاع میدس (مثال وصيتنامه شهدا يا فيلمها و تصاوير) درباره اهميت و ضرور

51

دفاع از سرزمين استدالل مي

كنند.
دانش آموزان لزوم حاكميت واليت فیيه و رهبري را در اداره كشور شرح مي دهند و با مراجعه به قانون اساسي
وظايف و اختيارا

58

و نحوه شكل ريري قواي سه رانه را استخراج و نحوه تعامل مردم با اين قوا را تبيين مي

كنند.
56

خود شناسايي و راهكارهايي براي حیاظت از فرهنگ و هويت اسالمي -ايراني ارائه مي دهند.
دانش آموزان برخي دستاوردهاي انیالب اسالمي و دفاع میدس (مثل ابعاد شخصيتي و آثار حور

10

امام خميني

(ره) ميراث دفاع میدس و  )...را نمايش مي دهند.
دانش آموزان برخي الگوها و تجربه هاي كشورهاي جهان را در زمينه افزايش بهره وري يا بهبود شرايط اشتغال

15

میايسه مي كنند.
به هويت فرهنگ اسالمي -ايراني خود افتخار مي كنند و به حیظ و معرفي و شناساندن آن يالقه مند هستند.

11

دفاع از سرزمين و تماميت ارضي كشور را بر خود و همگان واجب مي دانند و نسبت به شهدا و ايثاررران و

18

خانواده هاي آنها احساس قدرداني و احترام دارند.
به لزوم برقراري يدالت در ميان كشورهاي جهان و رفع ست و احیاق حق مستوعیان معتیدند.

14
11

به حیظ نظام جمهوري اسالمي و دستاوردهاي انیالب اسالمي به ويژه ابعاد شخصيتي حور

امام خميني (ره)

و آثار ايشان معتید و به شركت فعال در تصمي ريريهاي سياسي -اجتمايي كشور (انتخابا

رئيس جمهور

مجلس شوراها و  )...يالقه مندند.
(راهنماي برنامه درسي مطالعا

اجتمايي )5881

همچنين هدفهاي اجتمايي و سياسي راهنماي برنامه درسي مطالعا

اجتمايي دوره راهنمايي

تحصيلي به تیكيچ پايه هاي تحصيلي هدفهاي اجتمايي و سياسي مصوب شوراي يالي آموز
پرور

و

هدفهاي موجود در سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي جمهوري اسالمي ايران در افق

چش انداز (سند ملي آموز

و پرور ) هدفهاي اجتمايي و سياسي سند چش انداز بيست سالة

نظام جمهوري اسالمي ايران و اهداف اجتمايي و سياسي قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي

ايران استخراج شد كه نتايج در جداول ( )1الي ( )6ارائه شده است.
جدول شماره  .3هدفهای اجتماعی دوره راهنمایی (هدفهای مصوب شورای عالی آموزش و پرورش)
هدفهای اجتماعی

هدفهای سياسی

 -5ريايت وظايف خود در میابل خانواده دوستان و همسايگان

-51شناخت سلسله مراتب حاكميت در نظام جمهوري اسالمي ايران

 -1جويا شدن از نظرا
استیاده از آنها
 -8تال

اصالحي ديگران در مورد خود و

براي ررفتن حق خود و ديگران

 -4كمچ ررفتن از ديگران در انجام كارها و همچنين كمچ به
آن ها

 -59شناخت تیاو
حكومتها

حكومت ديني مبتني بر واليت فیيه با ساير

 -51آشنايي با تاريخ سياسي ايران معاصر و مبارزا
جمهوري اسالمي ايران

سياسي بنيانگذار

 -58حساس بودن نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان
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دانش آموزان از طريق مشاركت رروهي در يچ پروژه جلوه هايي از تهديدا

فرهنگي و هويتي را در پيرامون

ميزان انطباق اهداف كتابهای تعليمات اجتماعی...
 -1شركت در كارهاي رروهي و اجتمايي و واقف بودن به
اهميت نیش رهبري و وظايف ايوا
براي كسب موفیيت و شاد شدن از موفیيتهاي ديگران

 -9تال

 -1واقف بودن به اهميت قانون و ضروري دانستن ريايت آن

01
 -56شناخت راههاي حیظ استیالل آزادي و يدم وابستگي
 -10آشنايي با فعاليتهاي سياسي و شيوه مبارزه پيامبران و ائمه
معصومين (ع) در دفاع از حق
 -15برخورداري از روحيه سلحشوري و دفاع از كيان كشور اسالمي
و نیش آراي يمومي در جامعه

 -8آراهي از وظايف و مسئوليتهاي خود و پايبندي نسبت به
انجام آنها

 -11آشنايي با انتخابا

 -6تذكر به شيوه مناسب به افرادي كه مسئوليت خود را انجام
نميدهند

 -18هوشياري در مواجهه با تبليغا

دشمنان ميهن اسالمي

 -50ارج نهادن به موفیيتهاي جامعه خود در صحنههاي بين المللي

-14درک اهميت وحد

 -55آشنايي با معني ايثار و نشان دادن از خود رذشتگي در موقع
لزوم

 -11آشنايي با نیش مردم و دين در حكومت

 -51قدر شناسي و تشكر در برابر خدمت ديگران
 -58آشنايي با نیش زن و مرد در خانواده و اجتماع
 -54ايتیاد به اينكه خدمت كردن به مردم و ميهن وظيیه است
(مجمويه مصوبا

شوراي يالي آموز

و پرور

.)88-86 :5881

جدول شماره  . 1هدفهای سند تحول راهبردی نظام تربيت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران در افق چشم انداز
(سند ملی آموزش و پرورش)
هدف

شماره هدف
1

تربيت انسان سال و با نشاط

4

تربيت انسان مسئوليت پذير و وظيیه شناس

6

تربيت انسان قانون ررا و نظ پذير

0

تربيت انسان جمع ررا و جهاني انديش

4

تربيت انسان انتخاب رر و آزاد منش

3

تربيت انسان يدالت خواه و صلح جو

1

تربيت انسان وطن دوست

3

تربيت انسان استیالل طلب و ظل ستيز

3

تربيت انسان شجاع و ايثاررر

14

تربيت انسان آماده ورود به انواع تربيت تخصصي و شغلي

11

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با تأكيد بر بصير

14

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با تأكيد بر وفاداري نسبت به نظام جمهوري اسالمي ايران

16

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با ايتیاد به اصل واليت فیيه

سياسي

ملي

10

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با تأكيد بر تحكي وحد

14

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با تأكيد بر تیويت روحيه يلمي

13

زمينه سازي براي تكوين تمدن اسالمي -ايراني با تأكيد بر ريايت حیوق و مسئوليتهاي شهروندي

11

رستر

13

افزايش مشاركت همه جانبه در نظام تربيت رسمي و يمومي

13

كسب موقعيت نخست تربيتي در منطیه و جهان اسالم و ارتیاي فزاينده جايگاه تربيتي ايران در سطح جهاني

(دبيرخانه شوراي يالي آموز

و تأمين همه جانبه يدالت تربيتي

و پرور

)59 :5886
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03

جدول شماره  . 3هدفهای سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوری اسالمی ایران .در افق چشم انداز ،ایران كشوری است:
هدف

شماره هدف
1

توسعه يافته با تأكيد بر يدالت اجتمايي و توزيع مناسب درآمد و به دور از تبعيض

4

توسعه يافته با تأكيد بر حیظ كرامت و حیوق انسانها

6

توسعه يافته با تأكيد بر امنيت اجتمايي و قوايي

0

مستیل با جايگاه اول يلمي و فناوري در سطح منطیه آزاديهاي مشروع برخوردار از دانش پيشرفته توانا در توليد يل و
فناوري متكي بر سه برتر منابع انساني و سرمايه اجتمايي در توليد ملي

3

با انوباط

1

با پيوستگي مردم و حكومت

3

برخوردار از سالمت

3

برخوردار از تأمين اجتمايي

14

برخوردار از نهاد مستحك خانواده

11

به دور از فساد

14

بهره مند از محيط زيست مطلوب

16

ايثاررر

10

برخوردار از روحيه تعاون و سازراري اجتمايي

14

داراي تعامل سازنده و موثر بر جهان بر اساس اصول يز

حكمت و مصلحت

(سند چش انداز  10ساله نظام جمهوري اسالمي ايران )5884
جدول شماره  .3هدفهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
هدف

شماره هدف
1

توجه به مسئوليت پذيري و تعهد

4

احترام به قانون و قانون ررايي

6

توجه به مشاركت سياسي و اجتمايي

0

توجه به نهاد مستحك خانواده و ريايت حیوق خانواده و زنان

4

احترام به حیوق ملت به صور

3

برقراري يدالت اجتمايي

فردي و اجتمايي

1

برقراري وحد

3

ايجاد روابط سياسي داخلي و خارجي و مسالمت جويي و تیاه بين المللي

و تیاه ملي

3

ايجاد وفاق همدلي و نوع دوستي

14

تشكيل سازمانها و نهادهاي اجتمايي

11

توجه به اركان حكومت (قوه میننه مجريه قوائيه رهبري و مجلس خبرران)

14

ايجاد امنيت ملي و دفاع از اراضي و منافع ملي

16

ايجاد استیالل ملي و آزادي سياسي و اجتمايي

10

توجه و ايجاد درک و فه سياسي
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فعال و مسئوليت پذير و برخوردار از وجدان كاري

ميزان انطباق اهداف كتابهای تعليمات اجتماعی...

یافته هاي پژوهش
ميزان انطباق اهداف كتاب تعليما

03

اجتمايي دورة راهنمايي با اهداف راهنماي برنامه درسي

اهداف مصوب اجتمايي و اهداف مصوب سياسي دوره راهنمايي در نمودار شماره يچ نمايش داده
شده است.

اجتماعی و اهداف مصوب سياسی

بر اساس نمودار شماره  5در پايه اول راهنمايي از  54هدف  1هدف يعني  %10اهداف كتاب
تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه دوم راهنمايي از  51هدف  59هدف يعني  %64/55اهداف

كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه سوم راهنمايي از  51هدف  59هدف يعني %64/55

اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در مجموع از  48هدف سه پايه  86هدف يعني

 %85/11اهداف كتابهاي تعليما
تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي با اهداف راهنماي برنامه درسي

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي انطباق دارد .همچنين در پايه اول راهنمايي از ميان 54

هدف  55هدف يعني  %18/11اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه دوم راهنمايي از

 51هدف  54هدف يعني  %81/81اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه سوم

راهنمايي از  51هدف  58هدف يعني  %19/41اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در

مجموع از  48هدف سه پايه  88هدف يعني  %16/59اهداف كتاب هاي تعليما
راهنمايي تحصيلي با اهداف اجتمايي مصوب شوراي يالي آموز

و پرور

اجتمايي دوره

انطباق دارد.
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44

در پايه اول راهنمايي از  54هدف  1هدف يعني  %54/18اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين

پايه و در پايه دوم راهنمايي از  51هدف  5هدف يعني  %1/88اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين

پايه و در پايه سوم راهنمايي از  51هدف  51هدف يعني  %88/18اهداف كتاب تعليما

اجتمايي

اين پايه و در مجموع از  48هدف سه پايه  58هدف يعني  %81/1اهداف كتابهاي تعليما
اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي با اهداف سياسي اهداف مصوب شوراي يالي آموز

و پرور

ميزان انطباق اهداف كتاب تعليما
پرور

اجتمايي دوره راهنمايي با اهداف سند راهبردي آموز

و

سند چش انداز و قانون اساسي در نمودار شماره  1ارائه شده است.

نمودار شماره  . 4نمایش درصد انطباق اهداف كتابهای تعليمات اجتماعی با اهداف سند راهبردی آموزش و پرورش ،سند
چشم انداز و قانون اساسی

بر اساس نمودار شماره  1در پايه اول راهنمايي از  54هدف  9هدف يعني  %41/81اهداف
كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه دوم راهنمايي از  51هدف  54هدف يعني %81/81

اهداف و در پايه سوم راهنمايي از  51هدف  51هدف يعني  %88/18اهداف و در مجموع از 48
هدف سه پايه  81هدف يعني  %11/65اهداف كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي

با اهداف سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و يمومي جمهوري اسالمي ايران در افق چش
انداز انطباق دارد .همچنين در پايه اول راهنمايي از  54هدف  6هدف يعني  %94/18اهداف كتاب
تعليما

اجتمايي اين پايه و در پايه دوم از  51هدف  51هدف يعني  %10/18اهداف و در پايه

سوم از  51هدف  59هدف يعني  %64/55اهداف كتاب و در مجموع از  48هدف سه پايه 81
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اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي با اهداف سند

چش انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايران انطباق دارد.
در پايه اول راهنمايي از  54هدف  51هدف يعني  %81/15اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين

پايه و در پايه دوم راهنمايي از  51هدف  59هدف يعني  %64/55اهداف و در پايه سوم راهنمايي
همة هیده هدف موجود يعني  %500اهداف كتاب تعليما

اجتمايي اين پايه و در مجموع از 48

با اهداف قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران انطباق دارد.
بررسي ميزان انطباق اهداف کتاب تعليمات اجتماعي دوره راهنمایي با مجموعة اهداف
اسناد فرادست
همان رونه كه در نمودارهاي شماره يچ و دو مشاهده شد انطباق هدفهاي موجود در كتابهاي
تعليما

اجتمايي سه پاية میطع راهنمايي با اسناد فرادست به يچ ميزان نبوده است .جدول شماره

 50توصيف كنندة اين انطباق است.
جدول شماره  .14ميزان انطباق اهداف كتابهای تعليمات اجتماعی دورة راهنمایی با اهداف اسناد فرادست
ميزان انطباق

سند فرادست
راهنماي برنامه درسي
اهداف اجتمايي مصوب شورايعالي آموز
اهداف سياسي مصوب شورايعالي آموز

16/4

زياد

و پرور

16/58

زياد

و پرور

89/58

ك

و پرور

15/54

زياد

سند چش انداز بيست سالة نظام

19/81

زياد

قانون اساسي جمهوري اسالمي

89/58

ك

سند راهبردي نظام آموز

با محاسبة ارز

ارزیابی از انطباق

ميانگين انطباق اهداف در كتابهاي تعليما

فرادست ميزان اين انطباق براي كتاب تعليما

اجتمايي مورد بررسي با اسناد

اجتمايي پاية اول راهنمايي برابر با ( %11/64انطباق

متوسط) كتاب پاية دوم برابر با ( %15/19انطباق زياد) و براي كتاب تعليما

اجتمايي پاية سوم

راهنمايي برابر با ( %60/56انطباق خيلي زياد) مشاهده شد.
جدول شماره  55نشان دهندة رابطة ميان اسناد فرادست با همديگر و با كتابهاي درسي تعليما
اجتمايي دوره راهنمايي است.
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جدول شماره  .11انطباق اهداف اسناد فرادست با همديگر از باال به پايين (قانون اساسي با چش انداز چش انداز با سند راهبردي
سند راهبردي با اهداف مصوب و اهداف مصوب با اهداف راهنماي برنامه درسي تعليما
اهداف مصوب

اساسي

انداز

راهبردي

5

1

1

1

9

8

1

54

4

50

-

1

59

8

8

5

-

اهداف راهنماي

اهداف كتب تعليما

برنامه درسي

اجتمايي

5

8

5و 55و54و19

8

-

6

55

1

59

8

-

8

1

1

5و 54و 19و 40

8

58و 56و 15و 11و

14

14و11و11و18و80و85

6

-

55

9

1

51

-

9

5

1

54

8

51

-

6

58

6

50

-

55

-

-

18
-

-

9

-

51

8

54

 59و  85و  81و 45

4

1

50

 51و  59و  15و  14و

51

 19و  11و  85و 81

54

-

-

 1و  59و 80و 81و 48

55

51

59و 81و 81

15

51

59و 81و 81

-

همچنين براي بررسي رابطة ميان توجه محتواي كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي

نسبت به هدفهاي مختلف با ميانگين ارزشي كه هر يچ از اين اهداف از نگاه متخصصان و
صاحبنظران دارند پرسشنامه اي كه اهداف در آن درج شده بود در اختيار  1نیر از ايواي هيأ
يلمي رروههاي آموزشي جامعه شناسي با ررايش جامعه شناسي آموز
هيأ

و پرور

 1نیر ايواي

يلمي رروه يلوم تربيتي با ررايش برنامه ريزي درسي و  1نیر از سررروههاي يلوم
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اجتمايي و  80نیر از دبيران رروه يلوم اجتمايي قرار ررفت كه ميزان ارتباط برابر با – 0/081
مشاهده شد .نتيجه اين بررسي در جدول شماره  51ارائه شد.
جدول شماره  .14همبستگی ميان نسبت توجه محتوای كتابهای تعليمات اجتماعی به اهداف كتابهای مذكور با ميانگين نظرات
صاحبنظران در رابطه با اهميت این هدفها
نسبت توجه با اهداف
نسبت توجه با اهداف

ميانگين نظرا

5

همبستگی پيرسون

صاحبنظران

-0/081
0/84

81

تعداد

89

با توجه به جدول شماره  51همبستگي ميان نسبت توجه محتواي كتابهاي تعليما
به اهداف كتابهاي مذكور با ميانگين نظرا

اجتمايي

صاحب نظران در زمينة اهميت اين هدف ها -0/081

( )P>0/01مشاهده شد .اين يافته نشان مي دهد كه ميان محتواي كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره

راهنمايي با اهداف كتابهاي مذكور همسويي وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري
آموز

مهارتهاي اجتمايي و فرايند اجتمايي شدن مخاطبان نظام تعلي و تربيت همگاني مورد

تأكيد همة رويكردهاي برنامه درسي است .تربيت شهروندي كه الزمة آن آشنايي با حیوق اجتمايي
و سياسي نهادهاي اجتمايي آراهي نسبت به قوانين و میررا
به آنهاست در زمرة هدفهاي آرماني همة نظامهاي آموز

و ريايت پايبندي و ارز رذاري

و پرور

رسمي قابل مشاهده است.

همانگونه كه در جداول  1الي  6مشاهده شد اين توجه در اسناد فرادست نظام جمهوري اسالمي
ايران نيز ديده شده است .در انطباق اهداف كتابهاي درسي تعليما

اجتمايي سه پاية میطع

راهنمايي ميزان انطباق براي كتاب درسي پاية اول متوسط ]همسو با نتايج پژوهشگراني چون
سبحاني نژاد و طيباني ( )5881رهنما و همكاران ( [)5860و براي پايه هاي دوم و سوم به ترتيب
به ميزان زياد و بسيار زياد ارزيابي و مشاهده شد .همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه برخي از
اهداف اسناد فرادست با اهداف اسناد فرودست انطباق ندارد به طوري كه هدف شماره 18
راهنماي برنامه درسي كه بايد كامالً منطبق بر اهداف كتاب درسي باشد با هيچ كدام از اهداف
كتب تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي همپوشاني ندارد .اين در حالي است كه برخي از اهداف

اسناد فرادست نيز مورد غیلت قرار ررفته و در كتابهاي مورد بررسي هيچ توجهي به آنها نشده
است .اين يافته با نتايج برخي از تحیيیا

مانند يزداني ( )5860و حسيني ( )5889مطابیت دارد.

نتيجه مصاحبة پژوهشگران با دو نیر از مؤلیان كتابهاي درسي تحليل شده نيز بر توجه آنها به
تدوين كتابها در ساية اسناد فرادست داللت داشت .اين يافته همسو با انتظارا

قبلي و به ينوان
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قوتي براي تدوين و تأليف كتابهاي درسي قلمداد ميشود؛ زيرا در سلسله مراتب هدفهاي پرورشي
هدفهاي جزئي بايد در راستاي هدفهاي میطعي و پس از آن هدفهاي آرماني قرار ررفته و اين
هدفها نيز به نوبة خود بايد در راستاي نظام ارزشهاي ديني ا فرهنگي و سياسي ا اجتمايي هر
جامعه قرار ريرند .با اين وصف يافته ها بيانگر توجه كمتر كتابهاي درسي به اهداف مصوب
سياسي شوراي يالي آموز

و پرور

هستند .اررچه ممكن است كه اين ك توجهي به سبب

ورود به مرحلة انتزاع اين توجيه را فراه آورد كه در دورة راهنمايي بايد بيشتر به اهداف
اجتمايي توجه نمود ليكن بايد توجه داشت كه اهداف سياسي در اسناد فرادستي همچون اهداف
مصوب شوراي يالي آموز

و پرور

مورد توجه قرار ررفته و در زمينه دوره راهنمائي تحصيلي

نيز مورد تأكيد واقع شده است.
با اتكا به يافته هاي روان شناختي به ينوان بنياني براي برنامه درسي انتظار مي رود تا مخاطبان
يادريري در اين میطع سني با انتیال از تیكر ييني به تیكر انتزايي و بازشناسي و بازنگري در
ارزشهاي دريافت شده پيشين با چالشهاي ذهني در هر دو بعد اجتمايي و سياسي مواجه شوند
ليكن يافته ها نشان دادند كه ميزان توجه به اهداف مرتبط با بعد اجتمايي به رونه اي افراطي بيش
از توجه به اهداف سياسي بوده است .از منظر كاركردررايانه مي توان اين نوع نگاه حاك بر برنامه
درسي تعليما

اجتمايي را نويي مغاير

با انتظاراتي مانند آمادري مخاطبان يادريري براي

مشاركت فعال در آينده سياسي قلمداد نمود؛ به طوري كه غیلت از مباحثي سياسي همانند آشنايي
با نیش دولت در حكومت و يا ويژريهاي الزم براي رئيس جمهور و يا نماينده هاي مجلس مي-
تواند ضمن كاهش مشاركت آراهانه ايواي جامعه در سرنوشت سياسي و ملي زمينه خودكامگي
و يا انحراف برخي دولتها را فراه نمايد .اين در حالي است كه انتظار مي رود كتابهاي درسي در
راستاي آرمانها و غايتهاي تصريح شده در اسناد فرادست ا مانند اهداف مصوب شوراي يالي
آموز

و پرور

و راهنماي برنامه درسي ا زمينه يادريري در سطوح باالتر از آشنايي (مبتني بر

حافظه و يا ادراک) را فراه آورند و همسو با نگاه افرادي مانند نيومن در يمل ررايي اجتمايي و
مبتني بر رويكرد اجتمايي برنامه درسي (ميلر  )5889زمينه حوور و مشاركت فعال يادريرنده ها
را در يرصه هاي سياسي و اجتمايي مهيا كنند و محصول يادريري آنها در قالب میاله و نید سياسي
و كاريكاتور و سؤال از مسئوالن و فيل كوتاه و تشكيل ميز ررد و رروه بحث قابل ارائه شود .از
اين طريق است كه مي توان براي آماده كردن افراد جامعه براي مشاركتهاي حیيیي سياسي ا
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اجتمايي آنها را به سطوح باالتر يادريري مانند تحليل و تركيب و ارزشيابي رهنمون كرد اين
در حالي است كه يدم توجه كافي به انتظارا

سياسي در كتابهاي درسي به ينوان برنامه درسي

مغیول قلمداد مي شود و نيازمند بازنگري انجمنهاي تخصصي برنامه درسي جامعه شناسي آموز
و پرور

و به طور خاص مؤلیان برنامه درسي است.

يافته ها نشان دادند كه نظام آموزشي در قالب كتابهاي درسي بيشتر بر اهداف شناختي تأكيد
كه در اهداف ذكر شده در اسناد فرادست مانند چش انداز بيست ساله ديده مي شود چندان
توجهي نشده است؛ زيرا اهداف موجود دركتابهاي تعليما
هاي مهار

و يملكرد نداشته و بيشتر با تصريح يبار

اجتمايي توجه الزم را به پرور

" آشنايي" در اهداف معطوف به طبیا

نازل حيطه شناختي بوده اند؛ چنان كه در مطالعاتي (همانند جوادي پور  )5814نيز رزار
است كه محتواي كتابهاي درسي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي تحصيلي به صور

نشده و محتواي كتاب هاي مذكور بيشتر به رستر

جنبه

و توسعه محیوظا

شده

فعال تدوين

پرداخته اند .اين يافته

همسو با ديدراه مدافعان انتیال فرهنگي و مخالف ديدراه شهروندي دموكراتيچ و كنش اجتمايي
در رويكرد اجتمايي است .ارر چه انتظار نمي رود كتابهاي تعليما

اجتمايي دوره راهنمايي

تحصيلي كامالً در جهت مباني ديدراه اجتمايي رام بردارند ولي انتظار مي رود كه محتواي آن
كامالً مبتني بر ديدراه انتیال فرهنگي نباشد؛ چنانچه در ديدراه انتیال فرهنگي به برنامه هاي درسي
به منزله يامل جامعه پذير كردن دانش آموزان نگريسته شده و از آنها انتظار ميرود ارزشها و
سنتهاي جاري جامعه را در دانش آموزان نهادينه كنند اين در حالي است كه اتكاي افراطي به اين
ديدراه را بايد صرفاً در جوامعي مبتني بر استبداد و استثمار جستجو كرد كه در آنها مدرسه يامل
جامعه پذير كردن مخاطبان شناخته شده و منتیداني همانند ايليچ )5881( 5فريره )5818( 1و اپل

8

( )5661را به محكوم كردن اين قبيل نظامهاي آموزشي برانگيخته است .در اين قبيل نظامهاي تربيتي
است كه وظيیه معل و محتواي درسي تلیين فلسیه مورد قبول حكومت به دانش آموزان و نهادينه
ساختن ارزشها در آنهاست؛ اين در حالي است كه در جامعه اي دموكراتيچ ديدراه اجتمايي به
رونه اي ديگر صور

بندي شده و مدرسه در حك مكاني در نظر ررفته ميشود كه دانش آموزان

را به بررسي نیادانه موضويا

وا مي دارد .آموز

و پرور

شهروندي اغلب در چارچوب اين
1. Illich
2. Freire
3. Apple
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ديدراه قرار مي ريرد؛ چرا كه در اين نوع آموز

هدف تیويت مهارتهايي است كه دانش آموزان

را قادر به مشاركت در فرايند دموكراسي ميكند .بر اين اساس است كه معل و محتوا تأكيد و
تمركز خود را بر تیويت مهارتهاي تیكر انتیادي انجام فرايندهاي رروهي و مهارتهايي قرار مي-
دهند كه براي شركت در يچ جامعه مردم ساالرانه ضروري باشند .در نهايت اين يافته مخالف
ررايش سومي از ديدراه تغيير اجتمايي موسوم به كنش اجتمايي است زيرا اين ديدراه بر اين
نيومن كه از طرفداران اين ديدراه است هدف اساسي را در « قابليت زيست محيطي» خالصه كرده
و براي اجراي برنامه هاي آموزشي ناظر به كنش شهروندي نكا

متعددي را از قبيل توانايي سهي

شدن در سرنوشت خود قائل مي شود (ميلر  .)5889نكته قابل تأمل ديگر تأكيد وافر كتابهاي
تعليما

اجتمايي به رو

توضيحي است .اررچه در اين كتابها تا حدودي به مطالعه دانش

آموزان و مباحثه رروهي و بهره ريري از پرسش و پاسخ نيز توصيه شده است ولي به طور كلي
درج فعاليتهايي كه به دانش آموزان تحیيق كردن را توصيه مي كند و رويكردهاي نويني مانند
كاوشگري و پرور

هوشهاي چندرانه با اجزا و يناصرشان فاقد جايگاهي در اين كتابهاست.

از آنجايي كه اهداف مطالعا

اجتمايي در قرن  15يمدتاً تربيتي است و نه آموزشي (فالحيان

و همكاران  )5881پس رسالت تعليما

اجتمايي بايد بيشتر تربيتي قلمداد شود .در كتابهاي

موجود دانش آموزان نارزيرند يمدتاً فعاليتهايي را تمرين كنند كه بر بازخواني حیايق ثابت شده
تأكيد دارن د و تصويري را از جهان به دست آورند كه قابليت بحث و نید و اظهار نظر و ارزشيابي
ندارد .از آنجا كه از ويژريهاي تعليما

اجتمايي اين است كه بايد مهارتهاي تیكر و تصمي ريري

در مواجه شدن با مسائل اجتمايي و مهارتهاي تیكر همانند رردآوري اطاليا

مشاهده كردن

حل مسئل ه تعمي دادن استنتاج كردن تیسير كردن را پرورانده و افرادي را براي برخورد مسئوالنه
اجتمايي و محيطي آماده كند جاي ترديد است كه كتابهاي موجود بتوانند به انجام رسالت خود در
اين موارد مه موفق باشند .اين در حالي است كه به زي لطف آبادي ( )191 5816نوجوانان در
سنين دوره راهنمايي يالقهمند به انتیاد از وضع موجود و تغيير و اصالحا

بوده و آرمانهاي

اجتمايي و اهداف اسناد فرادست نيز به تربيت افرادي فعال منتید مشاركت جو مسئوليت پذير
قانون ررا و انتخاب رر اشاره دارند كه بايد در محتواي كتابهاي درسي مد نظر واقع شود.
با توجه به اصول سازمان دهي برنامه درسي نيز مي توان اين كتابهاا را ماورد ارزياابي قارار داد.
مثالً در سازماندهي يمودي انتظار ماي رود تجربياا

ياادريري باه صاور

تسلسالي و مارتبط باا
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يكديگر در پايه هاي مختلف ارائه شوند به طوري كه در پايه هاي باالتر مطالاب ارائاه شاده باياد
تكميل كننده و كامل تر از محتواي ارائه شده در میاطع پايين تر باشد .ولي نتايج اين مطالعاه نشاان
داد كه برخي از اهداف (همچون اهداف سياسي) با روند صعودي و نزولاي رسساته و ناامنظ در
محتواي كتابهاي پايه هاي تحصيلي توزيع شدهاند .اين در حالي است كه در خاود اساناد فرادسات
نظام آموزشي نيز در زمينة انطباق اهداف خألهايي ديده شده است و انتظارا

مرباوط باه انطبااق

هدفهاي اجتمايي و سياسي در كتابهاي درسي مورد بررسي با ميانگين نظرا

صاحبنظاران نياز از

جمله مواردي است كه توجه و بازنگري كارشناسان و مؤلیان كتابهاي درسي تعليما

اجتماايي در

میطع راهنمايي را به خود جلب مي نمايد.
با ينايت به مطالب فوق توجه بيشتر به اهداف سياسي در كتابهاي درساي تعليماا

اجتماايي

نشستهاي تخصصي و رردهماييهاي يلمي با حوور سياساتگذاران و هدفگاذاران كاالن آماوز
پرور

و

در سطح ملي تغيير نوآورانه در شيوه هاي تدوين متون درساي مبتناي بار مشااركت فعاال

يادريرنده و كاربرد شيوه هاي بديل ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان از ماواردي هساتند كاه
قابليت بهبود بخشيدن به برنامه درسي و به ويژه محتواي كتابهاي درسي را دارا هستند.
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