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آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدايی 
است، که با روش تحقیق آمیخته  شدهدانشگاه فرهنگیان انجام 

کمَی( عملیاتی گرديد، ابتدا  -یيعنی طرح اکتشافی متوالی )کیف
-2974منبع داخلی و خارجیِ ) 03با تحلیل محتوای کیفی 

مصاحبه نیمه  13م( مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین  1411
ساختاريافته با متخصصان که به صورت هدفمند انتخاب شده 

های عناصر شناسايی گرديد، سپس براساس اين بودند، ويژگی
متخصص،  38الزم تنظیم و با مشارکت  ها پرسشنامهيافته

اعتباريابی صورت پذيرفت، که روايی پرسشنامه با روش الوشه 
(64/4  =CVI( و پايايی آن با آلفای کرنباخ )96/4  =CAC )

 10ويژگی، محتوا  11محاسبه گرديد. در نتیجه اهداف با 
ويژگی، و ارزشیابی  27يادگیری  -ويژگی، راهبردهای ياددهی

-يید متخصصان قرار گرفت، براين اساس میأمورد ت ويژگی 26

 تواند درها میتوان گفت برنامه درسی مورد نظر با اين ويژگی

ای دانشجو معلمان های حل مسئله و تربیت حرفهارتقا مهارت
 .باشد داشته بسزايی نقش ابتدايی

های حل مسئله، آموزش مطالعات اجتماعی، مهارت ها:کلیدواژه
 ، آموزش ابتدايی برنامه درسی
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Abstract: The present research was conducted 
with the aim of identifying the desirable 
features of the four elements of the curriculum 
based on problem-solving skills in teaching 
social studies in the elementary education 
bachelor course of Teacher Training University 
which was operationalized with a mixed 
research method, i.e. sequential exploratory 
design (qualitative-quantitative). First, by 
analyzing the qualitative content of 53 internal 
and external sources (1970-2022) related to the 
research topic, as well as 23 semi-structured 
interviews with experts who were purposefully 
selected the characteristics of the elements 
were identified. Then, based on these findings, 
a necessary questionnaire was prepared and 
validation was done with the participation of 
36 experts and the validity of the questionnaire 
was calculated by Lawshe's method (CVI = 
0.80) and its reliability was calculated by 
Cronbach's alpha (CAC= 0.98). As a result, the 
objectives 22 characteristics, content 24 
characteristics, teaching-learning strategies 17 
characteristics, and evaluation 18 
characteristics were approved by experts. 
Based on this, it could be said that the 
curriculum with these features can play a 
significant role in improving the problem 
solving skills and professional training of 
student elementary teachers. 
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 مقدمه

ها هايی که ما انسانپیش شرط بقای انسان است و بسیاری از موقعیت اساساً توانايی حل مسئله

 شويم دارای شرايط حل مسئله هستند. بر اين اساس يکی ازدر زندگی روزمره با آنها روبرو می

، 2رود، مهارت حل مسئله است )اسلواز افراد جامعة امروزی انتظار می های مهمی کهويژگی

در  در نتايج تحقیق خود نشان داده که در هزاره سوم، توانايینیز  (1414) 1(. اکتین1414

های حل مسئله امری حیاتی است. چرا که توانمندی در حل مسئله، مهارتی است که با مهارت

توان موقعیت موجود را به موقعیت مطلوب شناسايی مسئله و طی کردن مراحل حل آن، می

مطرح کرده، با تعیین مسئله،  3عنی آنچنانکه ديويی(. ي2396خواه و همکاران، تبديل کرد )خالق

توان فرايند حل مسئله را گیری، میسازی، آزمايش فرضیه، و نتیجهآوری اطالعات، فرضیهجمع

-(. اما اجرای صحیح اين فرايند مستلزم توانمندی در مجموعه مهارت2398طی کرد )اسدزاده، 

اری ارتباط، مشاهده، مقايسه، کاوشگری، های حل مسئله، نظیرِ انديشیدن، پرسیدن، برقر

بندی اطالعات، طبقه آوریمتغیرها، نحوة جمع تفکر خالق، تعیین بینی،طراحی تحقیق، پیش

ها، تفکر انتقادی، استنباط، قضاوت و انتخاب ابزار، تفسیر يافته کاربرد گیری واطالعات، اندازه

( در تحقیقی 2963همکارانش ) و 0لری(. در اين خصوص 2391زاده و همکاران، است )دائی

های حل اند، به چیستی مهارتآمريکا  انجام داده 1که به سفارش آموزش و پرورش آالسکای

آموزش آنها  ههای درسی و نحوها در طراحی برنامهمسئله و چگونگی سازماندهی مهارت

های حل ض آموزش مهارتاند؛ اوالً بايد در معراند، که در نتايج تحقیق اظهار داشتهپرداخته

های حل مسئله را با مسئله قرار گرفت تا بتوان به حل مسئله پرداخت. دوماً بايد مهارت

های واقعی يعنی مسائلی که در زندگی فردی و اجتماعی يادگیرنده مصداق دارد آموزش چالش

شکل گیرد،  های درسیهای حل مسئله از طريق تلفیق با برنامهداد. سوماً بايد آموزش مهارت

تا يادگیری موثر اتفاق بیافتد، که به زعم آنان ديگر رياضیات تنها موضوعی نیست که به 

تواند در بیشتر آموزش حل مسئله بپردازد، بلکه حل مسئله به عنوان يک محتوای تلفیقی می
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ثیرپذيری و دوام أهای برنامه درسی باالخص در دوره ابتدايی رخ بنماياند. چرا که تحوزه

 (.2044های خاص دوره ابتدايی است )احمديان و همکاران، ها از ويژگیيادگیری

اند که امروزه در بیشتر ( نیز در نتايج تحقیق خود نشان داده1427) و همکارانش 2ياووز     

های های حل مسئله در دوره ابتدايی به عنوان يکی از حوزهمهارت هکشورهای دنیا توسع

ه شده است. همچنین در نتايج تحقیقات داخلی نیز چنین بیان شده که تمرکز يادگیری شناخت

های درسی، و پرورش، بايد در طراحی و اجرای برنامه برای تحقق سند تحول بنیادين آموزش

های اساسی يادگیری های تفکر )خالق و انتقادی( و حل مسئله که از مهارتبه پرورش مهارت

ه و به عنوان اهداف نوين آموزش ابتدايی مورد توجه قرار العمر هستند، اهتمام ورزيدمادام

(. اما آنچه که در کشور ما بر کسی پوشیده نیست، اينکه در 2044منش و صدر،  گیرند )اديب

های درسی رياضی و علوم تجربی در پرورش دوره ابتدايی بیشتر به بررسی نقش برنامه

های يادگیری )همچون مطالعات ير حوزهشود، و در سامی های حل مسئله پرداختهمهارت

پور کومله و توجهی به اين امر مهم، تنها انتقال دانش مطرح است )ابراهیماجتماعی( با بی

( نشان داده که 2398اردکانی و همکارانش )(. بطوريکه نتايج تحقیق قاضی 2397همکاران، 

حافظه محوری است، و مشکل جدی بخش آموزش دوره ابتدايی کشور ما، تدريس بر مبنای 

اند که به سبب عدم خبرگی معلمان دوره ابتدايی در نتايج تحقیقات خارجی هم نشان داده

های فرايندی همچون حل مسئله، توانايی بکارگیری راهبردهای آموزشی مبتنی بر مهارت

و  1)آلیاس های حل مسئله در سطحی پايین و متوسط استآموزان ابتدايی در مهارتدانش

اند که ( در نتايج تحقیق خود نشان داده1411) 3(. اخیراً نیز عبدالغفور و رابعیا1414کاران، هم

در بسیاری از کشورها آموزش در دوره ابتدايی با بحران يادگیری روبرو شده است، و در نتیجه 

 اند. ای معلمان را مهمترين علَت آن دانستههای حرفهضعفِ در مهارت

ن کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت هستند، براين اساس در راستای تحقق بدون شک، معلما    

ای دانشجو معلمان را پرورش، دانشگاه فرهنگیان رسالت تربیت حرفه اسناد تحولی آموزش و

تربیتِ بطوريکه  (.2394برای نظام آموزشی کشور بر عهده دارد )اساسنامه دانشگاه فرهنگیان،

ی است مبتنی بر برنامه درسی يکپارچه شايستگی محور، که همه معلم در اين دانشگاه، فرايند
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های مناسب جهت کسب و ارتقای عناصر اين برنامه جامع، معطوف به فراهم نمودن فرصت

های عمومی و تخصصی مورد نیاز دانشجو معلمان براساس نظام معیار اسالمی در شايستگی

کالن)معماری( برنامه درسی تربیت جهت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است )طراحی 

های درسی دانشگاه فرهنگیان، وظیفه تجهیز کردن دانشجو معلمان به (. يعنی برنامه2391معلم، 

ای که با دارند، به گونه ای برای پرداختن به مسئولیت معلمی را برعهدههای حرفهصالحیت

گری، امکان ایو حرفه گیری تحولی، يعنی حرکت از حافظه محوری به مهارت محوریجهت

)برنامه  های مورد انتظار نظام آموزشی را فراهم سازندها و باورها و شايستگیدستیابی به دانش

(. ولی برای 2399درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگیان، 

ضروری است که در ای خود را برآورده سازند، اينکه دانشجو معلمان بتوانند نیازهای حرفه

اينکه در  (. بويژه2042ای قرار گیرند )خروشی، های مناسب آموزشِ حرفهشرايط و موقعیت

-( چنین آمده که اجرای مطلوب برنامه درسی ملی نیازمند بهره2392)برنامه درسی ملی ج.ا.ا 

های های است، که مفاد آن بايد در برنامهای حرفهها و شايستگیمندی معلمان از صالحیت

مورد توجه جدی  آموزشی و توانمندسازی معلمان در سطوح مختلف توسط دانشگاه فرهنگیان

های سنتی ياددهی و يادگیری جوابگوی نیازهای تربیتی قرار گیرد. زيرا امروزه ديگر روش

-های درسی بايد برای تربیت صحیح يادگیرندگان به گونهنسل حاضر و آينده نیست، و برنامه

دهی شوند که يادگیرندگان را به جای ذخیره سازی حقايق علمی، درگیر مسئله و ای سازمان

 (.2044تحلیل آن نمايد )زفرقندی و همکاران، 

 برای تحولی ( در تحقیقی که با هدف ارائه راهبردی2391در اين راستا مهرمحمدی )    

 اند کهبیان داشته اند،ساختار و چارچوب اصلی برنامه درسی تربیت معلم ايران انجام داده

محور باشد. در ديگر يادگیری مسئله  چارچوب بايد در تربیت معلم درسی هایبازسازی برنامه

( با هدف اصالح و بهبود برنامه درسی آموزش 2368پور و همکارانش )تحقیقی که حسین

اند که بیان داشتهاند، معلمان ابتدايی در آموزش عالی ايران از نظر اساتید علوم تربیتی انجام داده

درسی مطلوب دوره کارشناسی آموزش ابتدايی، بايد هدف پرورش برای طراحی برنامه 

های تفکر و پژوهشگری دانشجو معلمان باشد و محتواها ضمن پرداختن به پرورش مهارت

ها و مباحث چالش برانگیز متمرکز باشند، و در مند و حل مسئله بر فعالیتتفکر نظام

هايی همچون معلمان با روش آموزشی بايد بر کسب تجارب زيسته دانشجو راهبردهای
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کید بر بايد با تأ اشت، همچنین ارزشیابیکاوشگری، حل مسئله و کارهای گروهی توجه ويژه د

معیارهای چند جانبه و منظم همچون: توانايی انجام کارگروهی، کاربرد معلومات در عمل، 

اه حل، صورت پذيرد. در تحقیق ديگری که مهدوی هزاوه تجزيه و تحلیل مسائل و ارائه ر

( با هدف طراحی برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدايی همسو با سند تحول بنیادين 2391)

که در برنامه درسی تربیت معلم ابتدايی بايد  آموزش و پرورش انجام داده، چنین مطرح کرده

چه ها داشت، و در محتوای آن بايد آنهارتها، و مها، نگرشنگاهی يکپارچه به کسب دانش

های تفکر و تجارب دانشجويان باشد، و در راهبردهای گیرد مهارتمحور توجه قرار می

ا ای و غیرمستقیم باشند تصورت مشاورهآموزشی بايد انتظار بر اين باشد که راهبردها به

سنجی تأکید ر خودارزيابی و همتاها بايد ببیفتد، و در ارزشیاگری و حل مسئله اتفاق بیتحلیل

( نیز در تحقیقی که با هدف بررسی کیفیت اجرای برنامه 2397نیکخواه و لیاقتدار )داشت. 

اند که مسائل و اند، چنین اظهار داشتهدرسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگیان انجام داده

، محتوا، يی از جمله اهدافها و عناصر برنامه درسی دوره ابتدامشکالت زيادی در زمینه مؤلفه

ها و عناصر مطلوبیت مناسبی ها وجود دارد، و اين مؤلفهيادگیری، و ارزشیابی -فرآيند ياددهی

 اند. از نظر کمی و کیفی ندارند در نتیجه اصالح  آنها را بسیار ضروری دانسته

و تشکیک کرد، و او  توان ترديددر همراستايی با رسالت دانشگاه فرهنگیان، در آرمانی نمی     

های آموزشی، تربیت اجتماعی و آماده ساختن افراد برای زندگی اجتماعی اينکه در تمامی نظام

که در برنامه  به عنوان شهروند مطلوب يکی از مهمترين اهداف فلسفه تعلیم و تربیت است

ادگیری برای های تربیت و ي( مطالعات اجتماعی به عنوان يکی از حوزه2392) درسی ملی ج.ا.ا

ها و تعامالت انسانی و توانايی های اجتماعی تعیین گرديده، که با مطالعه کنشکسب صالحیت

ها در ابعاد درک موقعیت ايجاد رابطه مثبت و سازنده با خلق، حول محور رابطه با خدا، و

های مطلوب زمان، مکان، عوامل طبیعی و اجتماعی(، در پی تقويت و پرورش کنشمختلف )

تناسب با نظام معیار اسالمی است. يعنی در واقع در دوره ابتدايی مطالعات اجتماعی به عنوان م

پردازد های اجتماعی و تربیت شهروند مطلوب می، به آموزش مهارتدارترين آموزهمسئولیت

(. بر اين اساس در برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه 2،1412)پاال

مسو با کتب درسی مطالعات اجتماعی دبستان و به منظور تحقق اهداف عالیه آن، فرهنگیان، ه

                                                 
1. Pala 



 2041، بهار هجدهمسال ، 86شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

271 

واحد درسی و برنامه درسی با عنوان آموزش مطالعات اجتماعی )آما(، برای تربیتِ معلمان 

ابتدايی پیش بینی شده است )برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدايی 

 (.2399دانشگاه فرهنگیان، 

بر ( در تحقیقی که با هدف طراحی برنامه درسی مبتنی 1412)2خصوص بکتاشدر اين     

، چنین بیان کرده که در کشورهای سسات تربیت معلم انجام دادهؤمطالعات اجتماعی م فعالیت

-پیشرفته، آموزش مطالعات اجتماعی در تربیت معلم ابتدايی به جهت کسب توانايی در مهارت

ها ضرورتی اساسی در زندگی کید است، و اين مهارتمسئله بسیار مورد تأای تفکر و حل ه

های تفکر و حل شود، زيرا اگر دانشجو معلمانی توانمند در مهارتای آنها محسوب میحرفه

تظار اين را داشته باشیم که توانیم انمسئله برای آموزش مطالعات اجتماعی تربیت کنیم، می

و توانمند در حل مسائل اجتماعی خواهیم داشت. در ديگر آموزانی خالق و فکور دانش

های عناصر برنامه ( با هدف شناسايی ويژگی2397پورکومله و همکارانش )تحقیقی که ابراهیم

های حل مسئله در مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی انجام درسی برای نیل به پرورش مهارت

جتماعی ابتدايی به سبب مرتبط بودن با زندگی عینی اند که مطالعات ااند، چنین بیان داشتهداده

، که اين ماهیت محتوايیِ ويژه و ای از محتواستو روزمره يادگیرندگان، دارای طیف گسترده

تواند بستر مناسبی را جهت تحقق رويکرد مسئله برخورداری آن از ظرفیت مسئله مداری، می

( برای 2974) 1اما در تحقیقی که پیرسهای حل مسئله فراهم کند. محوری و آموزش مهارت

سسات تربیت معلم ابتدايی وضعیت آموزش مطالعات اجتماعی در مؤبا هدف بررسی  3يونسکو

، به وضوح بیان کرده که در بیشتر کشورهای آسیايی يک چرخه کشورهای آسیايی انجام داده

يی و مدارس وجود سسات تربیت معلم ابتدان برنامه درسی مطالعات اجتماعی مؤمعیوبی بی

دارد؛ و آن اينکه مدارس به دلیل کمبود معلمانی که بتوانند موضوعات تلفیقی را تدريس کنند، 

سسات تربیت معلم ابتدايی هم سعی ؤکنند، و مه درسی سنتی موضوع محور پیروی میاز برنام

کنند حساس میکنند برنامه آموزشی خود را به برنامه درسی رايج در مدارس برسانند، زيرا امی

که در غیر اينصورت غیرواقعی خواهد شد، درحالیکه اگر قرار است اين حلقه شکسته شود تا 

                                                 
1. Bektaş  

2. Pires 

3. UNESCO  
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تر اينکه هايشان اقدامی عملی صورت گیرد، و جالببه ارتقايی دست يابند، بايد در تربیت معلم

ش حل ايران به ندرت از رودر خصوص ايران چنین ذکر کرده؛ مدرسان تربیت معلم ابتدايی 

ها چیره ايرانی در استفاده از اين روش کنند، زيرا مدرسانمسئله و روش پروژه استفاده می

 دست نیستند.

( درس 2399با نگاهی به نتايج تحقیقات داخلی و خارجی و تعمق در سرفصل )مصوب      

که  آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگیان، شاهد آنیم

کید کرده، و در قلمرو أسرفصل اين درس بیشتر بر قلمروهای شناختی و تقريباً نگرشی ت

های فرايند تفکر و مهارت همهارتی به جهت شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب، در توسع

توان گفت که در تربیتِ معلم ابتدايی ايران فقدان حل مسئله با خالء مواجه است، بنابراين می

است با بیش  خألئیهای حل مسئله، بر مهارتی آموزش مطالعات اجتماعی مبتنی برنامه درس

های تفکر و حل از نیم قرن غفلت، در حالیکه ديويی از اولین کسانی بوده که توسعه مهارت

عنوان يک هدف در آموزش مطالعات اجتماعی مطرح کرده است )سلسبیلی،  مسئله را به

2361.) 

نامه درسی آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدايی حال برای رهايی بر    

دانشگاه فرهنگیان از آفتِ موضوع محوری و حافظه محوری، و متمرکز شدن آن در فرآيند 

های تفکر و مهارت هورزی به جهت توسعياددهی و يادگیری بر چگونه انديشیدن و انديشه

ای دانشجو معلمان، بايد با تحقیقی اعتباريابی ههای حرفحل مسئله، و بويژه توسعه شايستگی

 شده به سواالت زير پاسخ داد: 

 يادگیری، و -)هدف، محتوا، راهبردهای ياددهی های مطلوب عناصر چهارگانهويژگی -2

های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره بر مهارت ارزشیابی( برنامه درسی مبتنی

 دايی دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ کارشناسی )پیوسته( آموزش ابت

های )مطلوب( شناسايی شده برای عناصر چهارگانه، از ديدگاه متخصصان اعتبار اين ويژگی -1

 چگونه است؟
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 روش تحقیق

های کمَی(، به شرح بخش –تحقیق حاضر با روش آمیخته يعنی طرح اکتشافی متوالی )کیفی 

های کیفی انجام ابتدا گردآوری و تحلیل داده (2398) 2طبق نظر کرسول زير  عملیاتی گرديد.

، که با شدهای کمَی انجام گرفت، سپس براساس نتايج بخش کیفی، گردآوری و تحلیل داده

های کمَی، های کیفی و گردآوری دادهها از طريق برقراری ارتباط بین تحلیل دادهترکیب داده

 اعتباريابی نهايی صورت پذيرفت. 

 الف. بخش کیفی

ها از پرکاربردترين ابزارهای آنجا که در تحقیقات کیفی، بررسی اسناد مکتوب و مصاحبهاز 

 منبع معتبر داخلی 10(. برای تحقیق حاضر نیز 1412، 1آوری اطالعات هستند )ساکمنجمع

های اطالعاتی؛ مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز جستجو شده با کلید واژگان مقاله، در پايگاه)

 Problem-Solving Skills هایبا کلید واژه )جستجو شده منبع معتبر خارجی 29(  و غیره و

,Social Studies Instruction, ,Curriculum  ,elementary educationهای اطالعاتیدر پايگاه: 

Google Scholar ,Elsevier ,  ERIC  های و...( مرتبط با هدف و موضوع تحقیق که در سال

منتشر شده بودند، با معیار سودمندی برای پاسخگويی به سوال اول تحقیق،  1411 تا 2974

 731جلسه مصاحبة نیمه ساختاريافته با متخصصان ) 13  آوری شدند، همچنینانتخاب و جمع

های قبلی ای و هدفمند تا حد اشباع نظری )يافتهدقیقه( که گزينش آنها به صورت زنجیره

 شد( ادامه داشت، تشکیل گرديد.ات جديدی يافت نمیشدند و اطالعتکرار می

-در راستای پاسخگويی به سوال اول، منابع با تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار      

-پذيری يافته( هدف از تحلیل محتوای کیفی انتقال1448) 3گرفتند، که بنابر نظر وايت و مارش

های يک زمینه در پذيری، کاربردپذيری يافتهقالپذيری، که منظور از  اين انتها است نه تعمیم

( چون در تحلیل محتوای 1446) 0زمینة ديگر است. از طرفی ديگر به اعتقاد الو وکینگاس

ديگر مد نظر است،  هکیفی، محکِ  نظريه )يا چارچوب مفهومیِ نظريه( از پیش موجود در زمین

 تحلیل محتوای کیفی با رويکرد قیاسی مفیدتر است.

                                                 
1. Creswell  

2. Sökmen  

3. White & Marsh 

4. Elo & Kyngas 
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گیرند، و محقق به هر طبقه موجود طبقات شکل  هدر رويکرد قیاسی بايد بر اساس نظري     

يک کد اختصاص دهد، و به استخراج مصاديق طبقات از واحد محتوا که واحد ثبت آن 

است، بپردازد، تا يک ماتريس مفهومی با نظم و ارتباط  آن جمالت متن همضمون و واحد زمین

راين در تحقیق حاضر چون کاربردپذيری فرايند حل مسئله ديويی در مفهومی شکل گیرد. بناب

آموزش مطالعات اجتماعی تربیت معلم ابتدايی مد نظر بود، تحلیل محتوای کیفی با رويکرد 

 عملیاتی گرديد.  2قیاسی، طبق مراحل الگوی مايرينگ

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 (1444مايرينگ، . الگوی مراحل تحلیل محتوای کیفی با رويکرد قیاسی )2شکل 

     

طبق روند الگو، برای تشکیل ماتريس کدگذاری،  با روش اسنادی به مطالعة مبانی نظری و 

های حل مسئله با طبقات؛ مفهومیِ مهارت فیش برداری از آنها پرداخته شد. در نتیجه، ماتريس

عیین و با های حل مسئله، تمسئله، مسئله اجتماعی، حل مسئله، فرايند حل مسئله، مهارت

با قواعد  1تا  2تعاريف مبتنی بر نظريات، مصاديقِ محرز مشخص، و اختصاص کدهای 

افتراقی )تا تداخل طبقات حادث نگردد(، شکل گرفت. همچنین با رعايت پروتکل قبلی، 

                                                 
1. Mayring  

 تحقیق ســوال

 بر نظریه درباره ابعاد تحلیل تعیین طبقات، تعریف مبتنی 

 آنها ، نحوه جمع آوری طبقاتبر نظریه، مصادیق، قواعد کدگذاری تعاریف مبتنی 

 بازبینی طبقات و نحوة کدگذاری بررسی پایایی اولیه 

 هاتحلیل نهایی متن ایایی نهایی بررسی پ

 تفسیر نتایج
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ماتريس مفهومی ديگری برای عناصر برنامه درسی با طبقات؛ هدف، محتوا، راهبردهای ياددهی 

 )به ترتیب عناصر( تشکیل گرديد. e,s,c.gشیابی، با اختصاص کدهای يادگیری، ارز -

به منظور بازبینی و تعیین روايی؛ طبقات، تعاريف، مصاديق، قواعد کدگذاری و نحوه      

ها به همراه سوال اول تحقیق برای قضاوت و داوری تخصصی در اختیار دو آوری دادهجمع

يید قرارگرفتند، که ها مورد تأخصصین، ماتريسل نظر متمتخصص قرار گرفت. پس از اعما

سوالِ  0ها تحلیل محتوای کیفی منابع صورت پذيرفت، سپس با تنظیم براساس اين ماتريس

های عناصر چهارگانه برنامه درسی مورد نظر، به برگزاری ثابت و مشخص در مورد ويژگی

کتوب کردن آنها، تحلیل های نیمه ساختاريافته پرداخته شد، که پس از مجلسات مصاحبه

 ها نیز انجام گرفت.کیفی مصاحبه محتوای

 ب. بخش کمّی 

براساس الگوی مايرينگ در تحلیل محتوای کیفی )قیاسی(، پايايی اولیه و نهايی ضروری است، 

ها را به صورت ( معتقد است، دو يا چند کدگذار بايد پیام2393) خصوص دالورکه در اين

های آنها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراين طبق نظر پايايی کدگذاری مستقل کدگذاری کنند و

های کدگذاری شده، برای کدگذاری مجدد در اختیار کدگذار درصد متن 14مايرينگ تقريباً 

درصد محاسبه گرديد.  98، مقدار پايايی اولیه 2دوم قرار داده شد، که براساس روش هولستی

در اختیار کدگذار  های کدگذاری شده،متندرصد  84قريباً سپس برای بررسی پايايی نهايی ت

 درصد حاصل گرديد.  90براساس فرمول هولستی مقدار پايايی نهايیسوم قرارداده شد، که 

PAO = 2M /(N1+N2) =  1 (111) /(1911+111 2) =./90  

-يید آن توسط دو متخصص کدگذار، پرسشنامهأپس از حصول اين پايايی مطلوب و ت     

يادگیری، و  -گويه، در چهار بخشِ اهداف، محتوا، راهبردهای ياددهی 66ای بسته پاسخ با 

از آنجا که برای پرسشنامه؛ روايی صوری و روايی محتوايی الزم است،  ارزشیابی تنظیم گرديد.

ها بود، های مبانی نظری، پیشینه و مصاحبهنسخه مقدماتی پرسشنامة تنظیمی که محصول يافته

نفره متخصصان قرار  1با سواالت تحقیق برای تعیین روايی صوری، در اختیار هیئت  همراه

داده شد. که پس از بحث و تبادل نظر، نظرات اصالحی متخصصان اِعمال و تعديالت الزم 

                                                 
1. Holsti 
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يید شده برای اجرای آزمايشی و أيید قرار گرفت، سپس پرسشنامه تأصورت پذيرفت و مورد ت

 93/4کرنباخ  متخصص قرار داده شد، که پايايی اولیه آن با آلفای 24تیار اعتباريابی اولیه، در اخ

درصد محاسبه گرديد. اما محقق، برای پايايی، مالک کمّی را کافی ندانسته و به تحلیل کیفی 

خصوص بررسی نسبت روايی محتوا که در اين ها براساس نظر متخصصان پرداخت،گويه

(2CVR( و شاخص روايی محتوا )1CVIبا استفاده از روش الوشه )مد نظر قرار گرفت، که  3

های پرسشنامه با جدول مقیاس قابل قبول الوشه، گويهمحاسبه شدة يکايک  CVRبا مقايسه  

 برای اعتباريابی نهايی استخراج گرديد.  گويه 62گويه حذف و  7

 . جمعیت شناختی مشارکت کنندگانِ در فرايند مصاحبه و اعتباريابی2جدول 
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 ج. ترکیب و اعتباریابی 

ها برای نتايج به دست آمده از در راستای پاسخگويی به سوال دوم، مالک باورپذيری يافته

( 2398ول )ور کرسهای کیفی و کمَی، مورد توجه قرار گرفت، که برای اين منظترکیب داده

اند. که در دد را توصیه کردهاستفاده از سه راهبرد؛ تثلیث، بررسی توسط اعضا، و ارزيابی مج

تحقیق حاضر به جهت اطمینان بیشتر، چهار راهبرد عملیاتی گرديد، يعنی برای تأمین تثلیث؛ 

درسی، و متخصصان سه منبع يعنی اسناد مرتبط با موضوع تحقیق، متخصصان برنامه ها ازداده

هنگیان را داشتند، علوم اجتماعی که سابقه تدرس آموزش مطالعات اجتماعی در دانشگاه فر

های نهايی جهت کنترل و يافته ؛برای بررسی توسط اعضااخذ و مورد بررسی قرار گرفتند. 

                                                 
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 

3. Lawshe 
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 ؛برای ارزيابی مجدد -اعمال نظر در اختیار متخصصان شرکت کننده در مصاحبه قرار داده شد. 

شد که اده ها برای کدگذاری مجدد در اختیار کدگذاران دوم و سوم قراردمنابع و متن مصاحبه

نفره، خارج از گروه  23پذيری؛ گروهی پايايی مطلوب حاصل گرديد. برای تأمین انتقال

نفره  38تی ضا اضافه شدند که در نهايت با هیئشرکت کننده در مصاحبه به جمع اع متخصصان

 صورت پذيرفت.  (، اعتباريابی نهايی2)جدول 

 های تحقیقیافته

 -وب عناصر چهارگانه )هدف، محتوا، راهبردهای ياددهیهای مطلويژگی سوال اول تحقیق:

های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی بر مهارت يادگیری، و ارزشیابی( برنامه درسی مبتنی

 دوره کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگیان کدامند؟

های ماتريس برای پاسخگويی به اين سوال، ابتدا با مطالعة اسنادی مبانی نظری، به تشکیل

کیفی  ها، تحلیل محتوایاساس ماتريس ها پرداخته شد، سپس برمفهومی برای کدگذاری متن

های عملیاتی گرديد، که منتج به استخراج ويژگی هاآوری شده و مصاحبهجمعمنابع  )قیاسی(

 گرديد.  3و  1شرح جداول به  اولیه
دوره کارشناسی آموزش ابتدايی آما های حل مسئله ارتهای عناصر برنامه درسی مبتنی بر مه. ويژگی1جدول 

 دانشگاه فرهنگیان )مستخرج از مبانی نظری و پیشینه(

 ها ویژگی عناصر
ف

دا
ــ

ــ
ــ

ــ
اه

 

 

دانش از طريق تجارب مستقیم حاصـل از  تولید  -(1414های شهروندی )عندروز و آيدين، توسعه مهارت  -
درسـی دوره کارشناسـی آمـوزش ابتـدايی      نقادیِ اجتماعی )برنامـه  پرورش - (1429تعامل با محیط )آلبای، 

آشنايی با محـیط   ؛پرورش احساس مسئولیت در برابر جامعه و سرنوشت کشور - (2399دانشگاه فرهنگیان، 

 ؛هـای حـاکم بـر جامعـه    آشنايی با هويت ملـی و ارزش  - (1412کنگ، زيست و مفهوم توسعه پايدار )مانگ
 انگیختگی )برنامـه درسـی ملـی ج.ا.ا   جويی و خودتوسعه روحیه تعالی ؛و آينده جامعه شناخت نیازهای حال

)اقتصـادی، سیاسـی، تـاريخی،     توسعه تفکر منطقی و انتقادی، و تحلیل رويدادهای مهـم اجتمـاعی  - (2392

توسعه دانـش، بیـنش و   – ( 1412های چندگانه )بکتاش، تقويت هوش ؛ای و زيست محیطی(فرهنگی، رسانه
نگـری و  واقـع – (2398اردکـانی و همکـاران،   )قاضـی   باالی ارکان يادگیری های اجتماعی در سطوحهارتم

های فرآيندی نظیر مشاهده، مقايسه کردن، اسـتدالل و نتیجـه   پرورش مهارت؛ نگری در مسائل اجتماعیآينده

هـای تفکـر   مهارتپرورش - (1414تأمل بر فرآيند حل مسئله و کسب تجارب شخصی )چو و کیم، ؛ گیری
هـای  توسـعه شايسـتگی  - (1412گرايـی )گـونر و اربـای،    های شناختی، فراشناخت و ساختنمبتنی بر نظريه

 و های تخصصـی )موضـوعی، پـداگوژيکی   توسعه شايستگی ؛...( مورد نیاز دانشجومعلمان و عمومی )اخالق
ارتقـا توانـايی   – (2391تربیـت معلـم،    )طراحی کالن )معماری( برنامـه درسـی   ...( مورد نیاز دانشجومعلمان

 (. 2397پور کومله و همکاران، يادگیری محققانه با مسئله و جستجوی راه حل )ابراهیم
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 ها ویژگی عناصر

ـوا
ــ

ــ
ــ

ــ
حتـ

م
 

 

محتـوای علمـی    -( 2391زاده و همکاران، به شکل معنادار توجه شود )دائی و دانش به تلفیق تجربه -

های تاريخی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نی در زمینهدر راستای درک و عمل به شرايط انسا

ارزش محور و  متمرکز بر شکوفايی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه باشد )مبانی   ؛ارائه شود

 (2397نـژاد،  های گروهی )سلیمانهای چندگانه با فعالیتتقويت هوش - (2394نظری تحول بنیادين، 

ای مـورد نیـاز دانشـجومعلمان فـراهم نمايـد؛      های عمـومی حرفـه  کسب شايستگیهايی برای فرصت-

 )طراحی کـالن  های تخصصی مورد نیاز دانشجو معلمان فراهم نمايدهايی برای کسب شايستگیفرصت

هـای زنـدگی   هـايی را بـرای يـادگیری مهـارت    موقعیت - (2391)معماری( برنامه درسی تربیت معلم، 

ای بـرای درک و حـل مسـائل    فعالیت محـور بـوده و آمـوزه    - (1414گوول، نیاجتماعی ايجاد کند )ي

هـايی را بـرای   موقعیـت -( 2397تعیینی و فرايندی باشـد ) ملکـی،   - (1414اجتماعی باشد )رادرفورد،

نیاز دانشجويان برای پرورش  - (1412ارتباط با همتايان و انجام کارهای مشارکتی ايجاد کند ) بکتاش، 

بـا ايجـاد تعارضـات    - (1414مین نمايد )عندروز و آيدين، أالمللی تشهروندی تا سطح بینهای مهارت

پـذيری را فـراهم   درون فردی و بین فردی حاصل از مناسبات اجتماعی،  موجباتِ واقع بینی و انعطاف

هايی برای کسب تجارب دست اول ايجاد کند )برنامه درسـی  فرصت - (2391سازد )ترخان و فهیمی، 

تلفیقی از پنج حوزه موضوعی: فضـا و مکـان، زمـان و تـداوم و تغییـر، فرهنـگ و        -(2392ج.ا.ا،  ملی

در - (  2397پـور کوملـه و همکـاران،    باشد )ابراهیم های اقتصادماعی، منابع و فعالیت، نظام اجتهويت

 (.1414چو و کیم،برانگیز باشد )برگیرنده مباحث چالش 

 

هی
دد

 یا
ای

ده
هبر

را
 -

ی
گیر

یاد
 

آموزش مبتنـی بـر رويـدادهای جـاری جامعـه       - (1412)بیابوتس،  ياددهی و يادگیری مبتنی بر تعامل

اسـتفاده از الگـوی خـود تحـولی )شـعبانی،       ؛استفاده از رويکرد يادگیرنده محـور  -(1412کنگ، )مانگ

ـ  استفاده از روش ؛همچون طوفان مغزی و مباحثه هايیاستفاده از روش - (2391 اددهی و های نـوين ي

اسـتفاده از   –( 2974ای و حـل مسـئله )پیـرس،    پـروژه  هایاستفاده از روش - (1414يادگیری )يوان، 

بـر مطالعـه مسـتقل جهـت کسـب      استفاده از راهبردهـای مبتنـی    ؛روش بازديد علمی و مطالعه میدانی

هـای فنـاوری   فیـت اسـتفاه از ظر  -(2392العمر )برنامـه درسـی ملـی ج.ا.ا ،    های يادگیری ماداممهارت

طراحـی کـالن برنامـه درسـی تربیـت معلـم،       های آموزشـی ) لق و غنی سازی فرصتاطالعات برای خ

 -(  2397گرايـی )شـعبانی،   بکارگیری راهبردهای مبتنی بر شناخت، فراشناخت، و سـاختن  -(  2391

و خـانواده الگوهـای   ...(  وهـا  دهنـده گیری از الگوهای خانواده پردازش اطالعات )پـیش سـازمان  بهره

اسـتفاده از  فـن آموزشـیِ نقشـه      - (2390، و همکـاران  ...( )جـويس  )کاوشگری اجتماعی و اجتماعی

استفاده از  فن آموزشی داربست زدن برای کمتـرين کمـک )اسـدزاده،      ؛مفهومی برای يادگیری معنادار

2398.) 
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 ها ویژگی عناصر

ـی
ــ

ابـ
ــ

شی
رز

 ا

ارزشـیابی   - (2392شیابی عملکردی )برنامـه درسـی ملـی ج.ا.ا،    ارز ؛ارزشیابی فرآيندی و مبتنی بر اهداف -

-( 1412های مکمل ماننـد مشـاهده و مصـاحبه )بلنـدول،     ترکیبی با استفاده از استراتژی ارزشیابی ؛مشارکتی

خود ارزشـیابی    ؛ایارزشیابی پروژه- (1414ارزشیابی با استفاده از تکالیف تأملی و تفکر برانگیز )رادرفورد، 

 هـای چندگانـه  های مبتنی بر مقـوالت هوشـیِ هـوش   استفاده از ارزشیابی -(2974جش همتايان )پیرس،و سن

انـواع   - (1414)آکاهاپـای،   هـای آشـکار و پنهـان برنامـه درسـی     ارزشیابی از جنبه -  (2397نژاد، )سلیمان

ارزشـیابی از   ؛ی و مهارتیهای دانشی، نگرشارزشیابی متوازن از حیطه ؛ارزشیابی )تشخیصی،تکوينی، پايانی(

هـای تفکـر   ارزشـیابی از مهـارت   -( 1426شايستگی دانشجويان در رابطه با فرايند ارزشیابی )عزر و الوکايا، 

ارزشـیابی بـا مکانیسـم     -(2397هـای فکورانـه )شـعبانی،    هـا و تـالش  سطح باال همچون ظاهرسازی انديشه

 (.1429 بازخورد برای بهبود يادگیری )آيگورن و اوغوز آر،

 

های حل مسئله آما دوره کارشناسی آموزش ابتدايی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر مهارت. ويژگی3جدول 

 ها(دانشگاه فرهنگیان )مستخرج از مصاحبه

  هاویژگی عناصر

ف
دا

ــ
ــ

ــ
هـ

ا
 

 

پرورش - زندگی هایارتقا مهارت- های جديدارتقا توانايی چگونه آموختن و چگونه بکار بستن در موقعیت

توسـعه  -حیـه پرسشـگری و کاوشـگری اجتمـاعی     پـرورش رو - هـای چندگانـه  های مبتنی بر هوشتوانايی

های ها در فعالیتپذيری ناظر بر عالئق، نیازها و توانايیپرورش روحیه انعطاف- های تفکر سطح باالمهارت

نايی تحلیل رويدادهای جامعه به همراه کسب توا-آشنايی با نهادهای اجتماعی و کارکردهای آنها -مشارکتی 

شناخت  - ها و تجاربشانارتقا اعتماد به نفس دانشجويان در حل مسائل با استفاده از توانايی –انتقاد سازنده 

 ارتقا توانايی حل مسائل اجتماعی از طريق فرايند حل مسئله - مسائل اجتماعی

ـوا
ــ

ــ
ــ

حت
م

 

 

هايی را برای کسب تجارب فعالیت– تلفیقی در سه حیطه تنظیم شود صورتمحتوا مبتنی بر اهداف و به -

هايی برای يادگیری مبتنی بر پژوهش را برای دانشجو معلمان فرصت- زيسته دانشجو معلمان فراهم سازد

هايی برای کاوشگری فرصت– حاوی مسائلی در خصوص اقتصاد مقاومتی و توسعه پايدار باشد- فراهم کند

با - هايی برای تحلیل مسائل اجتماعی نوپديد ايجاد کندفرصت- مسائل اجتماعی فراهم کنداجتماعی و نقد 

محتوا تأملی و - طرح مسائل گوناگون دانشجويان را به انجام انواع پروژهای خدماتی و تولیدی وادارد

توا با عالئق مح- ای، تاريخی و جغرافیايی باشدهايی برای تحلیل رويدادهای فرهنگی، رسانهحاوی موقعیت

- هايی برای مباحث چالش برانگیز فراهم نمايدفرصت- دانشجويان انطباق داشته باشد نیازهای آنی و آتیو 

سودمند و قابلیت يادگیری داشته –سوال محور باشد - های گروهی فراهم نمايدهايی برای فعالیتفرصت

 باشد.
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اسـتفاده از از راهبردهـای   -توجه ويژه به رويکـرد يادگیرنـده محـور    -محور  ی مسئلهفاده از راهبردهااست -
استفاده از راهبردهـای  –های گروهی و مشارکتی استفاده از راهبردهای مبتنی بر فعالیت-آموزشی غیرمستقیم 

اسـتفاده از روش  - اسـتفاده از راهبردهـای شـبیه سـازی و ايفـای نقـش      -هـای فراينـدی   مبتنی بـر مهـارت  
هـای عملـی   های مبتنی بر فعالیتاستفاده از روش -های ترکیبی استفاده از روش- ایدستوری و مشاورهغیر

 برای کسب تجارب زيسته و تجارب دست اول

بی
شیا

رز
ا

 

هـای فراينـدی در حـین انجـام     بکـارگیری مهـارت   هارزشـیابی از نحـو  - استفاده از ارزشیابی کیفی توصیفی
هـای عمـومی و   ارزشـیابی از شايسـتگی   -کید بر سطوح بـاالی ارکـان يـادگیری در ارزشـیابی    أت- تمرينات

ارزشـیابی از  -ای ارزشـیابی پـروژه  - ارزشـیابی از تجـارب زيسـته دانشـجويان    - تخصصی  دانشجو معلمان
   ؛نويسی( Essayتدوين انشای علمی) -بازديدهای علمی و مطالعات میدانی در قالب گزارش نويسی 

پس از  هاهای مستخرج از مصاحبههای مستخرج از مبانی نظری و پیشینه، و ويژگیويژگی    

بخشی، برای جرح و تعديل  0ای تجمیع و تعديل مضامین مشابه و تکراری، در قالب پرسشنامه

متخصص قرار داده شد، که پس از اعمال تعديالت الزم توسط  1مجدد و تخصصی در اختیار 

 62ويژگی،  7ها پرداخته شد، که پس از حذف عتباريابی آزمايشی ويژگیمتخصصان، به ا

( برای اعتباريابی نهايی در اختیار متخصصان قرار گرفت، که در 0ويژگی )مندرج در جدول 

 د و تعیین گرديدند.  أيیهای مطلوب تنتیجه به عنوان ويژگی
های حل مسئله آما بر مهارته برنامه درسی مبتنیهای نهايی و اعتباريـابی شده عناصر چهارگان. ويژگـی0جدول

 دوره کارشناسی آموزش ابتدايی دانشـگاه فرهنگیان

 هاویژگی عناصر 
ف

دا
ــ

ــ
ــ

هـ
ا

 

 -توانش مدنی در سطوح باالی ارکـان يـادگیری    نگرش و کسب دانش،- های شهروند مطلوبکسب صالحیت -
ای، زيست محیطی، تاريخی و اعی )فرهنگی، سیاسی، رسانههای حل مسئله مبتنی بر حل مسائل اجتمکسب مهارت

کسـب توانـايی درک و تحلیـل     - ...( های تفکر سطح باال )تفکر خالق، تفکر انتقادی وکسب مهارت-اقتصادی( 
توسعه شناخت -های زندگی کسب مهارت -تاثیرات متقابل فرد و جامعه در راستای شناخت نهادها و کارکرد آنها 

هـای چگونـه آمـوختن و    توسـعه قابلیـت   - ی و اسالمی در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبـه هويت ايران
پذيری )در برابر خدا، خـود، ديگـران، محـیط    پرورش روحیه مسئولیت-های جديد چگونه بکار بستن در موقعیت

پذيری ش روحیه انعطافپرور -پرورش روحیه واقع نگری ناظر بر درک نیازهای )حال و آينده( جامعه -زيست( 
توسعه بینش اجتمـاعی مبتنـی بـر تجـارب زيسـته و        -های مشارکتیها در فعالیتناظر بر عالئق، نیازها و توانايی

تقويـت   -ها و تجربیات در حل مسـائل اجتمـاعی   ارتقا اعتماد به نفس در بکارگیری دانسته  -تجارب دست اول
ارتقا توانـايی يـادگیری مبتنـی بـر فراينـدهای ذهنـی        -اجتماعی پرورش روحیه کاوشگری -های چندگانه شهو

کسـب   -ای مورد نیاز دانشجو معلمـان های عمومی حرفهکسب شايستگی- گرايی()شناخت، فراشناخت و ساختن
جـويی و خـودانگیختگی در   پـرورش روحیـه تعـالی    -ای مورد نیاز دانشجو معلمانهای تخصصی حرفهشايستگی

هـای  کسـب مهـارت  - نگـری و تغییرپـذيری احسـن   پرورش روحیه استقامت، آينده - العمردامراستای يادگیری ما
   ؛ارتقا توانايی يادگیری محققانه مبتنی بر فرايند حل مسئله-ارتباطی و اجتماعی 
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 مـدار )مبتنـی  مسئله- ر برگیردعالئق و نیازهای يادگیرنده را جهت درک و حل مسائل فردی و اجتماعی د -
های علمی و پژوهشی مـرتبط بـا   معتبر و برگرفته از آخرين يافته - بر مسائل اجتماعی( و تفکر برانگیز باشد

فعالیت محور باشد و فرصتی برای کسـب تجـارب   - دانش اجتماعی، تاريخ، فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد باشد
با ابتناء بر مسائل نوپديد و تحوالت مهـم  - فرآيندی باشدی و تعیین-  زيسته و تجارب دست اول فراهم کند

هـای شـهروندی   فرصتی برای يـادگیری معنـادار از مهـارت   - جامعه، جذابیت و قابلیت يادگیری داشته باشد
محـور و  ارزش- فرصتی برای پیوند بین دانش و تجربه درحل مسائل اجتمـاعی فـراهم سـازد   -  فراهم سازد

برانگیـز، فرصـتی بـرای نقـادی     هـای چـالش  با ايجـاد موقعیـت  -حیانی باشد  معارف و هويت ملی وبیانگر 
پنج حوزه - های زندگی اجتماعی باشدهايی برای توسعه مهارتنافع و حاوی فعالیت - اجتماعی فراهم کند

بـه  - مهـارتی شـامل شـود    اقتصاد را در ابعـاد دانشـی، نگرشـی و    و وضوعی: زمان، مکان، فرهنگ، جامعهم
-با ايجاد موقعیت- اقتصاد( باشد ورت تلفیقی و درهم تنیده )ازپنج حوزه: زمان، مکان، فرهنگ، جامعه، وص

هـای پژوهشـی   فرصتی بـرای فعالیـت  - های تفکرسطح باال باشدهای تضاد و تعارض، توسعه دهنده مهارت
تولیدی  ای )مسئله محور،ژههای پروفرصتی برای فعالیت- بر فرايند حل مسئله )اجتماعی(  فراهم کندمبتنی 

هـايی بـرای   فرصـت - هـای گروهـی و مشـارکتی فـراهم کنـد     فرصتی برای فعالیت- خدماتی( فراهم کند و
-مرتبط با زندگی واقعی يادگیرنده )در جامعه محلی، منطقه- های چندگانه فراهم کندبر هوشيادگیری مبتنی

سـوال محـور باشـد و    - دادهای اجتماعی فـراهم کنـد  فرصتی برای تحلیل روي- المللی( باشدای، ملی و بین
 ایهـای عمـومی حرفـه   هايی برای توسـعه شايسـتگی  فرصت- فرصتی برای کاوشگری اجتماعی فراهم کند

-های تخصصی حرفههايی برای توسعه شايستگیفرصت- )اخالق و...( مورد نیاز دانشجو معلمان فراهم کند

محاط بر مسائل واقعی جامعه - د نیاز دانشجو معلمان فراهم نمايدای )دانش موضوعی، پداگوژيکی و...( مور
 و نیازهای حال و آينده آن در راستای تحمل مصائب )اقتصادی و زندگی( و توسعه پايدار باشد.
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فعـال بـا    يـاددهی و يـادگیری  - متمرکز بر رويکرد يادگیرنـده محـور  - آموزش تعاملی و يادگیری تعاملی -

  -بر پرسش و پاسخ، بحث گروهی، نقـد و نظـر، و بـارش فکـری    های تلفیقی مبتنی روش- راهبرد مشارکتی

بهـره گـرفتن از فـن     -هـای اجتمـاعی  بهره گرفتن از فن آموزشی نقشه مفهومی برای درک روابط بین پديده

    محـوری  پـروژه - محـوری پـژوهش  - زدن برای به حداقل رساندن استمداد در حل مسائلآموزشی داربست

استفاده - های فرآيندیاستفاده از راهبردهای راهیابانه )کاوشگری، اکتشافی، مسئله محور( مبتنی بر مهارت -

    گرايـی استفاده از راهبردهای مبتنی بر فرآيند شناخت، فراشـناخت و سـاختن  -از راهبرد آموزشی غیرمستقیم 

يـاددهی و  -العمـر  های يادگیری ماداممهارتری مستقل( برای کسب )يادگی استفاده از روش مطالعه مستقل-

 استفاده از الگوهای شبیه سازی و يادگیری اجتماعی-يادگیری مبتنی بر الگوی خود تحولی و خود شکوفايی

بـر رويـدادهای جـاری    آموزش مبتنی -های عمومی دانشجو معلمان )مديريت رفتار( برای توسعه شايستگی

     هـای تخصصـی دانشـجو معلمـان    های نوين آموزشی جهت توسعه شايسـتگی گیری از فناوریجامعه با بهره

استفاده از - استفاده از روش گردش علمی و مطالعه میدانی برای کسب تجارب زيسته و تجارب دست اول-

 ؛الگوهای خانواده اجتماعی و پردازش اطالعات



.بر .. یمبتن یمطلوب عناصر چهارگانه برنامه درس هاییژگيو یابيو اعتبار يیشناسا  

217 

 

 هاویژگی عناصر 

ـی
ابـ

ــی
ــ

ــ
زش

ار
 

کید بر انـواع ارزشـیابی )تشخیصـی،    أت- های کتبی و شفاهی(توصیفی )با آزموناستفاده از ارزشیابی کیفی  -

 -استفاده از ارزشیابی ترکیبی و جـامع )دانشـی، نگرشـی و مهـارتی(    - ارزشیابی عملکردی- تکوينی، پايانی(

ی هـا ارزشیابی مبتنی بر کاربست توانايی-ارزشیابی مشارکتی و گروهی- کید بر خودارزشیابی و همتاسنجیأت

       )انفـرادی و گروهـی(   کیـد بـر پـروژه   أت- ارزشیابی فرايندی توأم با بـازخورد - های چندگانهمرتبط با هوش

هـای تفکـر سـطح بـاال در     ارزشیابی مبتنی بر ظهور و بروز مهارت- تاکید بر سطوح باالی ارکان يادگیری -

متمرکز بر توانايی - و ضمنی برنامه(های صريح ارزشیابی از تمامیت تجارب تربیتی کسب شده )جنبه- عمل

هـای  ارزشـیابی از شايسـتگی  -فولیـو  پـورت - های فرايندی در فرايند حل مسئله اجتماعیبکارگیری مهارت

تدوين انشای   -ای دانشجو معلم های تخصصی حرفهارزشیابی از شايستگی-ای دانشجو معلم عمومی حرفه

 ؛ارزشیابی تحلیلی، بازپاسخ و واگرا- ینويسی( مبتنی بر مسائل اجتماع Essayعلمی)

 

های )مطلوب( شناسايی شده برای عناصر چهارگانه، از ديدگاه اعتبار ويژگی سوال دوم تحقیق:

 متخصصان چگونه است؟

، 10، محتوا 11اهداف گويه ) 62ای چهار بخشی با برای پاسخگويی به اين سوال، پرسشنامه

  38اعتباريابی نهايی در اختیار  گويه( جهت 26رزشیابی ، و ا27يادگیری  -راهبردهای ياددهی

 1متخصص قرارداده شد، که شاخص روايی محتوا و ضريب پايايی پرسشنامه به شرح جداول 

 محاسبه گرديد.  8و 
 های عناصر چهارگانه )در اعتباريابی نهايی(پرسشنامه ويژگی . شاخص روايی محتوای1جدول 

 عناصر برنامه درسی
 

NI 

 

N 

  

 71/28 38 11 اهداف

 77/29 38 10 محتوا

 61/23 38 27 یادگیری- راهبردهای یاددهی 

 27/20 38 26 ارزشیابی

 12/80 38 62 پـرسشنـــامــه

 CVI = 64/4 شاخص روایی محتوای پرسشنامه
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 های عناصر چهارگانه )در اعتباريابی نهايی(. ضريب پايايی پرسشنامه ويژگی8جدول 

 ضریب آلفای کرنباخ هاتعداد گویه تعداد پاسخ دهندگان برنامه درسیعناصر 

 93/4 11 38 اهداف

 91/4 10 38 محتوا

 97/4 27 38 یادگیری- یاددهیراهبردهای

 4/ 91 26 38 ارزشیابی

 = CAC 96/4 62 38 پرسشنامهضریب پایایی 

 

چهارگانه برنامه درسی مورد  بنابر مندرجات جداول؛ ويژگیهای شناسايی شده برای عناصر    

، از ديدگاه متخصصان دارای اعتبار الزم  2CAC=  96/4و پايايی  CVI=  64/4نظر، با روايی 

 های مطلوب تعیین گرديدند.بوده، بنابراين به عنوان ويژگی

 گیریبحث و نتیجه

بر ی چهارگانه برنامه درسی مبتن های مطلوب عناصرتحقیق حاضر با هدف شناسايی ويژگی

های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه مهارت

ای به تحقیق حاضر و تحقیقات فرهنگیان انجام گرفته است، که با نگاهی عمیق و مقايسه

رسد که تاکنون تحقیقی مشابه با  موضوع و داخلی و خارجی صورت گرفته، چنین به نظر می

توان رهیافتی نو تلقی شود، زيرا می ر انجام نگرفته است، که به نوعیهدفِ تحقیق حاض

اند. تحقیقات قبلی به طور محدود و کلی در خصوص مفاهیم و فرايند حل مسئله انجام گرفته

توان به طور مستقیم نتايج تحقیق حاضر را با نتايج ساير تحقیقات مقايسه براين اساس نمی

 کرد. 

کمَی(، طی مراحلی  -ش آمیخته يعنی طرح اکتشافی متوالی )کیفیتحقیق حاضر با رو    

روشمند عملیاتی و اعتباريابی شده است. چرا که امروزه در دنیا، روش تحقیق آمیخته به عنوان 

يک انتخاب در حال توسعه برای محققان آموزش مطالعات اجتماعی، بسیار حائز اهمیت و 

، محتوا، راهبردهای فی ديگر، عناصر چهارگانه؛ اهداف(. از طر1412قابل اعتبار است )ساکمن، 

ترين ديدگاه؛ طراحی يادگیری، و ارزشیابی را مد نظر قرار داده است. چرا که در رايج-ياددهی

                                                 
1. Cronbach's Alpha Coefficient 
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خصوص اين چهار عنصر اصلی است  گیری دريک برنامه درسیِ خاص، مستلزم تصمیم

محور )مبانی نظری تحول تی تحول(. بنابراين با اتکا به اسناد باالدس2392)مهرمحمدی، 

؛ طراحی کالن 2394؛ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، 2392؛ برنامة درسی ملّی،2394بنیادين، 

(، و با رويکردی تمام ساحتی ) اعتقادی و اخالقی، 2391)معماری( برنامه درسی تربیت معلم، 

نگر در اوری(، و آيندهای، زيستی، فرهنگی، علمی و فناجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه

ويژگی  11راستا، برای بخش اهداف در اين صدد پاسخگويی به سواالت تحقیق بوده است، که

پور و ؛ حسین2361ها با بخشی از نتايج تحقیقات )سلسبیلی، شاخص تعیین گرديد. اين ويژگی

؛ 2398ان، اردکانی و همکار؛ قاضی 2391؛ مهدوی هزاوه، 2391 محمدی،؛ مهر2368همکاران، 

؛ 2396خواه و همکاران، ؛ خالق2397 ؛ نیکخواه و لیاقتدار،2397پور کومله و همکاران، ابراهیم

؛  1427 و همکاران،  ؛ ياووز2963همکاران،  ؛  لری و2042؛ خروشی، 2044منش و صدر، اديب

 اند؛ اگر( که بیان داشته1411؛ عبدالغفور و رابعیا، 1412؛ بکتاش، 1414؛ اکتین،1414اسلو، 

 درستی به تربیت و تعلیم اجتماعی اهداف قبال در رسالت خودش به آموزشی بخواهد نظام

نگریِ توام با تغییرپذيری احسن، در جهت تربیت شهروندانی مطلوب و نمايد، و با آينده عمل

 برنامه هایهدف تعیین توانمند در حل مسائل فردی واجتماعی گام بردارد؛ الزم است در

های نگرش و مهارت ابتدايی، کسب دانش، اجتماعی تربیت معلم آموزش مطالعات درسی

های حل مسئله، محور توجه قرار دهد، بر فرايند و مهارتزندگی اجتماعی را با ابتنای 

سازگاری و همخوانی دارد. نکات بارز نتايج اين بخش از تحقیق که متفاوت با تحقیقات قبلی 

جويی و کسب ای دانشجو معلمان را با تمرکز بر تعالیهای حرفهیاست، اينکه؛ توسعه شايستگ

ها و باورها و های تفکر سطح باال مطمح نظر قرار داده، تا به دانشتوانايی در مهارت

پذيری در عرصه ارتباط با خود، های مورد انتظار نظام آموزشی کشور با مسئولیتشايستگی

نین برای اين نومعلمان، چگونه آموختن و چگونه خدا، جامعه و طبیعت دست يابند، و همچ

های فردی در های جديد را با يادگیری محققانه توام با توسعة قابلیتبکاربستن در موقعیت

العمر سوق داده است، چرا که تئوری های چندگانه، به سمت و سوی يادگیری مادامهوش

است  مسئله بنیان نهاده شده های تفکر و مهارت حلهای چندگانه جهت افزايش مهارتهوش

 (. 1421، 2)ناير و انگانگ

                                                 
1. Nair & Ngang 
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ها با بخشی از نتايج ويژگی شاخص تعیین گرديد. اين ويژگی 10برای بخش محتـوا      

پور کومله و همکاران، ؛ ابراهیم2391؛ مهدوی هزاوه، 2368پور و همکاران، تحقیقات )حسین

؛ 2974؛ پیرس،2042؛ خروشی، 2044مکاران، ؛ زفرقندی و ه2397؛ نیکخواه و لیاقتدار،2397

اند؛ محتوای مطالعات اجتماعی بايد مرتبط ( که اظهار داشته1412؛ پاال، 2963همکاران،  لری و

های با زندگی واقعی يادگیرنده باشد و يادگیرنده را به فعالیت وادارد، و برای پرورش مهارت

رانگیز باشد، و با پنج حوزه موضوعی: زمان،  مند، مسئله مدار و تفکر بحل مسئله و تفکر نظام

کید بر سطوح باالی ارکان يادگیری داشته، و بايد تلفیق أمکان،  فرهنگ، جامعه، و اقتصاد، ت

-های شهروندی را با رويدادهای جاری جامعه، برای کسب توانايی تحلیل پديدهمفاهیم مهارت

يی و همخوانی دارد. نکات بارز نتايج ها و حل مسائل اجتماعی، محور توجه قرار دهد، همسو

فرايندی  -اين بخش از تحقیق که متفاوت با تحقیقات قبلی است، اينکه؛ محتوا بايد تعیینی

های مبتنی بر ها و مهارتهای زيربنايی تعیینی و فعالیتباشد؛ يعنی مفاهیم، باورها و مهارت

های تضاد و ه با ايجاد موقعیت(. بطوريک2397)ملکی،  تعامل فرد و جامعه فرايندی باشند

سطح باال بوده، و با محاط بر مسائل واقعی جامعه  های تفکرمهارت هتعارض، توسعه دهند

اندازی برای توسعه پايدار، بینش و توانشی برای تحمل مصائب )اقتصادی و ....( و چشم

 نهادينه سازد. 

ها تعیین گرديد. اين ويژگی ويژگی شاخص 27يادگیری  -برای بخش راهبردهای ياددهی     

؛ مهدوی هزاوه، 2391؛ مهر محمدی ،2368پور و همکاران، )حسین با بخشی از نتايج تحقیقات

؛ نیکخواه و 2397پور کومله و همکاران، ؛ ابراهیم2398اردکانی و همکاران، ؛ قاضی 2391

( 1412؛ پاال، 2963 همکاران، ؛ لری و2974؛ پیرس،2044؛ زفرقندی و همکاران، 2397لیاقتدار،

يادگیری به جهت معنادار  -اند؛ نقش راهبردهای آموزشی در فرايند ياددهیکه نشان داده

ساختن مطالعات اجتماعی برای يادگیرندگان، محوری است، و بايد در اين فرايند رويکردی 

حل گرفتن از راهبردهای راهیابانة )کاوشگری، اکتشافی و دانشجومحور داشت، تا با بهره

های حل مسئله، و الگوهای پردازش اطالعات و الگوهای اجتماعی، مسئله( مبتنی بر مهارت

گرايی ايجاد کرد، همراستا و سازگار است. فرايندی فعال از شناخت، فراشناخت و ساختن

نکات بارز نتايج اين بخش از تحقیق که متفاوت با تحقیقات قبلی است اينکه؛ جهت تکوين 

 های تربیتیای دانشجو معلمان، بايد تلفیقی از وجه کاربردی شايستگیفههای حرشايستگی
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های موضوعی که با ادراکِ دانش، فهم مسئله، انطباق )پداگوژيکی( و وجه آموزشی شايستگی

های معلمی در تجربه و تولید نظر همراه است، شکل گیرد، تا دانشجويان به کسب صالحیت

يادگیری  -های ياددهیچنین بايد خود تحولی اساس فعالیتای نائل آيند. همموقعیت مدرسه

قرار گیرد تا تربیت بوسیله ديگران به تربیت بوسیله خود تبديل شود و خود شکوفايی حاصل 

 آيد.

ها با بخشی از نتايج ويژگی شاخص تعیین گرديد. اين ويژگی 26برای بخش ارزشیابی      

پور کومله و همکاران، ؛ ابراهیم2391دوی هزاوه، ؛ مه2368پور و همکاران، تحقیقات )حسین

کید بر ارزشیابی ترکیبی و ( که تأ1412؛ بکتاش، 2974؛ پیرس،2397؛ نیکخواه و لیاقتدار،2397

بر معیارهای چندجانبه و منظم همچون؛ ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی مشارکتی،  جامع مبتنی

ارزشیابی و همتاسنجی، ارزشیابی فرايندی و فولیو، ارزشیابی تحلیلی و بازپاسخ، خودپورت

اند، همسو و همخوان ها )تشخیصی، تکوينی، پايانی( داشتهتوام با بازخورد، در انواع ارزشیابی

است. نکات بارز اين بخش از نتايج تحقیق که متفاوت با تحقیقات قبلی است، اينکه؛ ارزشیابی 

( 2394و مبانی نظری تحول بنیادين،  4141، 2از تمامیت تجارب تربیتی کسب شده )کاهاپای

کید بر نوشتن انشای علمی أهای صريح و ضمنی برنامه مد نظر قرار گرفته، و با تيعنی جنبه

ها و اطالعات، راه دهد تا با ترکیب ايدهمبتنی بر مسائل اجتماعی، به دانشجويان فرصت می

های تمرکز بر ارزشیابی از صالحیتتر اينکه با های جديدی برای مسائل ارائه کنند. مهمحل

ای عمومی و تخصصیِ دانشجومعلمان در رابطه با فرايند ارزشیابی، تقرب بر اهداف زده حرفه

است. يعنی با ارزشیابی از دانشجويان در زمینه دانش ارزشیابی، آگاهی از ابزارهای نوين 

عات اجتماعی )عزر و ارزشیابی و کاربرد آنها، و چگونگی اجرای ارزشیابی در درس مطال

ها و ابزاری برای بهسازی (، ارزشیابی را به عنوان عاملی برای تعمیق آموخته1426، 1الوکايا

 يادگیری و تحقق اهداف بکار گرفته است. 

توان گفت؛ نتايج تحقیق حاضر را به جهت بهرمندی از منابع علمی معتبر و در نتیجه می     

های مناطق پنجگانه ايران )شمال، جنوب، مرکز، شرق، گاهنظر متخصصان گزينش شده از دانش

رتبه علمی )استاد، دانشیار، واستاديار(، که با راهبردهای چندگانه )تثلیث،  3وغرب(، در 

                                                 
1. Cahapay 

2. Ezer   & Ulukay 
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-پذيری( به روايی و پايايی مطلوب رسیده، میبررسی توسط اعضا، و ارزيابی مجدد، و انتقال

شناسايی شده، از منظر متخصصان دارای ارزش و های چرا که ويژگی  توان کاربردی دانست.

و  ایتربیت حرفه توانند دراعتبار الزم بوده، و از قابلیت کاربستی برخوردارند، بطوريکه می

-گری و کسب شايستگیایهای حل مسئله دانشجومعلمان ابتدايی به منظور حرفهارتقا مهارت

  .باشند داشته بسزايی های مورد انتظار در اسناد باالدستی، نقش

 دانش انتقال صرفاً را معلم تربیتِ آموزشی، مجريان و ريزانبرنامه هاحال از آنجا که سال     

 داشتند انتظار و کردندمی فرض کالمی اطالعات و بیانی دانش نوع از آنهم دانشی معلمی،

 کنند بکس معلمی را وظیفه ادای برای الزم هایآمادگی با انگاره ذهنی دانشجومعلمان

محور مقاومت های درسی فرايندی و مسئله(، يقیناً در برابر اجرای برنامه2042)خروشی، 

خواهند کرد. بويژه اينکه برای آموزش مطالعات اجتماعی اولويت کمی قائل هستند و به طور 

های تفکر و حل هايی به ارائة آن می پردازند که در ارتقا مهارتمعمول با مطالب و روش

( بیان داشته؛ 2391) که مهرمحمدی (. لذا آنچنان2967، 2)سولومون موثر نخواهد بود مسئله

های درسی تربیت معلم، سمت و سويی مسئله محور داشت، و همچنین بايد در بازسازی برنامه

اند؛ بازنگری و اصالح عناصر برنامه درسی ( تاکید داشته2397آنگونه که نیکخواه و لیاقتدار )

شود؛ ابتدايی به لحاظ کمَی و کیفی ضرورتی اساسی است، بنابراين توصیه می تربیت معلم

های جاری و آتی سرفصل آموزش مطالعات اجتماعی دوره نتايج تحقیق حاضر را در بازنگری

گیری کارشناسی آموزش ابتدايی، مد نظر قرار داده، تا در همسويی با اسناد فرادستی و جهت

گری، گامی ایاز حافظه محوری به مهارت محوری و حرفه اصلی آنها در راستای حرکت

 هرچند کوچک برای تعالی و بهبود اين سرفصلِ مهم باشد.

 منابع 
های (. شناسايی و بررسی ويژگی2397پور کومله، سمیرا؛ نادری، عزت اهلل و سیف نراقی، مريم )ابراهیم

ل مسئله در درس مطالعات مطلوب عناصر برنامه درسی برای نیل به پرورش مهارتهای ح
، 28. شماره 8اجتماعی دوره تحصیلی ابتدايی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 

211-271. 

                                                 
1. Solomon 
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 (.2044پور، نعمت اهلل و صادقی، علیرضا )احمديان، مینا؛ ملکی، حسن؛ اسکندری، حسین؛ موسی
 دوره اجتماعی در و بین فردی اطارتب مهارتهای آموزش درسی برنامه الگوی اعتباريابی و طراحی

 .61-07، 81شماره ،28 ايران، دوره درسی برنامه مطالعات ابتدايی. فصلنامه دوم
 زندگی مهارتهای ارتقای درسی برنامه مطلوب الگوی (. طراحی2044منش، مرزبان و صدر، آمنه )اديب

 .118-113. 81شماره ،28 ايران، سال درسی برنامه مطالعات ابتدايی. فصلنامه دوره دانش آموزان
 های آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی.(. نظريه ها و روش2398اسدزاده، حسن )

(. نقش راهبرد های حل تعارض و تفکر انتقادی در پیش بینی 2391ترخان، مرتضی و فهیمی، نازنین )
شاوره و روان درمانی، دوره بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان دختر. فصلنامه آموزش، م

 .07-32، 29، شماره 1
. ترجمه محمدرضا 1421(. الگوهای تدريس 2390جويس، بروس؛ ويل، مارشا و کالهون، امیلی ) 

 بهرنگی. تهران: کمال تربیت.
(. نگرش استادان 2368حسین پور، محمد؛ شريعتمداری، علی؛ نادری، عزت اهلل و سیف نراقی، مريم ) 

به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدايی در علوم تربیتی 
 .226-91، 21آموزش عالی ايران. دانش پژوهش در علوم تربیتی، شماره 

(. رابطه 2396االسالمی، علی و پیرقلی کیوی، معصومه ) خواه، علی؛ رضايی شريف، علی؛ شیخخالق
ل مسئله خالق دانش آموزان. ابتکار و خالقیت بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک ح

 .124-261، 2، شماره 9در علوم انسانی، دوره 
 درس کارآمدی میزان از فرهنگیان دانشگاه التحصیالن فارغ ديدگاه بررسی (.2042خروشی، پوران )

 ايران، دوره درسی برنامه مطالعات دانشجومعلمان. فصلنامه ایتوان حرفه در افزايش کارورزی

  .271 -80،202شماره  ،27
(. مبانی آموزش مطالعات اجتماعی. گرگان: 2391زاده، حسین و رضائیان، ايمان )زاده، امین؛ دائیدائی

 انتشارات نوروزی.
 تهران: رشد. .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .( 2393دالور، علی )

مسئله در سطوح پايین تر شناختی: درس های اجتماعی و (. کاربرد رويکرد حل 2361سلسبیلی، نادر )
انسانی دوره ابتدايی. مجموعه مقاالت ششمین همايش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی 

نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدايی کشور. دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و  "کشور
 .92-84پرورش استان فارس، 

 (. روش تدريس علوم اجتماعی در دوره ابتدايی. تهران: سمت.2397نژاد، اکبر )سلیمان
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(. بررسی اثربخشی اموزش 2044سمیعی زفرقندی، مرتضی؛ نعمتی، مرضیه و علیزاده، معصومه ) 
راهبرد های يادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دوره دوم 

 .289-213، 01، شماره 1ی، دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ريزی درس
 (. روش تدريس پیشرفته ) آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر(. تهران: سمت.2397شعبانی، حسن )
 (. مهارت های آموزشی و پرورشی) نظريه ها و الگوها جلد دوم(. تهران: سمت.2391شعبانی، حسن )

گیان. تهران: دبیرخانه شورای عالی (. اساسنامه دانشگاه فرهن2394شورای عالی انقالب فرهنگی )
 انقالب فرهنگی.

( مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی 2394شورای عالی انقالب فرهنگی ) 
 عمومی جمهوری اسالمی ايران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش .

ی( برنامه درسی تربیت معلم. تهران: ( طراحی کالن)معمار2391شورای عالی برنامه ريزی آموزشی ) 
 انتشارات دانشگاه فرهنگیان.

(.طراحی الگوی برنامه 2398قاضی اردکانی، راحله؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و درتاج، فريبرز )
درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی برای پرورش تفکر و خالقیت در 

 .248-83، 3، شماره7خالقیت در علوم انسانی، دوره دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و 
(. طرح پژوهش رويکردهای کمَی، کیفی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش 2398ول، جان دبلیو ) کرس

 و مريم دانای طوس. تهران: جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبايی. 
برنامه درسی جديد آموزش  (. بررسی کیفیت اجرای2397نیکخواه، محمد و لیاقتدار، محمدجواد )

ابتدايی دانشگاه فرهنگیان: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری. دو فصلنامه پژوهش در 
 .230-241، 3، شماره 2تربیت معلم، دوره 

 (. مقدمات برنامه ريزی درسی. تهران: سمت.2397ملکی، حسن ) 
برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدايی (. طراحی و اعتباريابی الگوی 2391هزاوه، منصوره )مهدوی

همسو با سند تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش. پايان نامه دکتری برنامه ريزی درسی. 
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.

حولی (. برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرايی مشارکتی آن: راهبرد ت2391مهرمحمدی، محمود ) 
 .18 -1، 2، شماره 2برای تربیت معلم در ايران. نظريه و عمل در برنامه درسی، دوره 

دبیرخانه شورای تهران: (. برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران. 2392وزارت آموزش و پرورش )
 عالی آموزش و پرورش.

زش ابتدايی دانشگاه (. برنامه درسی دوره کارشناسی آمو2399وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
 ريزی آموزش عالی.فرهنگیان. تهران: شورای گسترش و برنامه
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