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Abstract
The purpose of the present study was to analyze
the contents of social science books in the third
and fourth grades of the elementary school
according to the components of context-base
approach. The research method in this study was
content analysis. The populations of study were
the social science books in the elementary school
in the academic year 93-94. The sample of study
was the social science book contents in the third
and fourth grades of the elementary school. The
instrument of data gathering in this study is the
content analysis form. It is made according to
the components of context-base approach.
Educational experts’ ideas were used to
determine the reliability of the instrument. The
reliability of the instrument was calculated 90%
through the Holsti formula. One coding form
was used to analyze contents of social science
books in the third and fourth grades of
elementary school. At the first stage, active and
inactive units of the social science books were
determined in the two grades. At the second
stage, the inactive units were omitted and at the
next stage, the active units were coded according
to the components of field-centered approach. At
the next stage, the obtained data from the
research were analyzed through the descriptive
statistics. The results of this study showed that
the context-base approach was averagely
focused in both books. The components of fieldcentered approach were focused asymmetrically
in both books in a way that in both books more
attention is paid to the components of
meaningful learning, scientific competence,
providing problem solving situations and less
attention was paid to the components of
involving students in group works and providing
scientific reasoning training background.
Keywords: content analysis, context-base
approach, social sciences, elementary school
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چکیده
ه ف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتابهای علوم اجتماعی پایه
سوم و چیارم دور ابت ایی بر اساس مؤلفههای رویکرد زمینه محور
 جامعگة.  تحلیل محتوا اسگ، روش تحقیق در پژوهش حاضر. اس
آماری این پژوهش کتابهای علوم اجتماعی دور ابت ایی در سگا
 حجم نمونه این پژوهش شامل کتابهگای.  اس43-49 تحصیلی
 ابگگرار. علگگوم اجتمگگاعی پایگگه سگگوم و چیگگارم دور ابت گ ایی اس گ
جمعآوری داد ها در این تحقیق فرم تحلیل محتوا اسگ کگه ایگن
. فرم با توجه به مؤلفههای رویکرد زمینه محگور تییگه شگ اسگ
بهمنظور تعیگین روایگی ابگرار تحقیگق از دیگ ا صگاح نظگران و
 پایگایی ابگرار تحقیگق بگا. متخصصان تعلیم و تربی استفاد ردی
 بگرای تحلیگل.  محاسگهه ردیگ9/49 استفاد از فرمو هولسگتی
محتوای کتابهای علوم اجتماعی پایههای سوم و چیارم ابت ایی از
 در مرحلگه او واحگ های، یک فرم ک ذاری ش استفاد ردیگ
، فعا و غیرفعا کتابهای علوم اجتماعی دو پایه مشخص ردیگ
در مرحله دوم واح های غیرفعگا حگذف ردیگ و در مرحلگه بعگ
واح های فعا بر مهنای مؤلفههای رویکرد زمینه محور ک گذاری
ش ن و در مرحله بع داد هگای حاصگل از یافتگههگای تحقیگق بگا
 نتایج ایگن. استفاد از آمار توصیفی مورد تجریه وتحلیل قرار رف
تحقیق نشان داد که در هر دو کتاب به رویکرد زمینه محور بهطور
 در هر دو کتاب مورد تحلیل به مؤلفههای. متوسط توجه ش اس
 در هگر دو. رویکرد زمینه محور بهطور نامتعاد توجگه شگ اسگ
 ایجاد، کس شایستای علمی،کتاب به مؤلفههای یاد یری معنادار
موقعی های حل مسئله بیشتر از سایر مؤلفهها توجه شگ اسگ و
به مؤلفههای در یر ش ن دانشآموزان در کارهای روهی و فراهم
. ساختن زمینه پرورش است ال علمی بسیار کم توجه ش اس
 علگوم، رویکگرد زمینگه محگور، تحلیگل محتگوا:واژههای کلیددی
 دورة ابت ایی،اجتماعی
rezaie1984@yahoo.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

آموزش وپرورش یکی از قدیمی ترری نهادهرای اجتمرا ی
است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان در پاسخ بره
نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجرود
داشته است .آموزش وپرورش رسمی از اوایل قررن ااررر
بهصورت یک نظام فراگیر ،ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب
آن سراسر جوامع در اال پیشرفت را فررا گرفتره اسرت و
امروز جامعهای نیست کره ایر نظرام نقشری در تحرول و
پیشرفت آن نداشته باشد (.)Dadfar et al, 2013:225
در صر جدیرد ناراب بره تع ریت و تربیرت در جهرت
کاربرد بالقوب و م ی دانش در زمینههای واقعی زنردگی
است ،زیرا دانرش اکتسرابی از تررارم م ری ،پایراتر از
مع ومات به دست آمردب از اجررای برنامره هرای آموزشری
است .ررورت یاری رساندن به دانش آموزان ،رشرد بهترر
مهارت های زندگی و معیشت خود ،رفته رفتره از اهردا
مهت آموزشوپرورش ت قی مریشرود .امرروزب مسرلولیت
نظامهای تع یت و تربیت رسمی و مومی مضرا شردب
بهگونهای که مالاظات خاصی را در بام نهادها ،محتروا،
برنامه ها و روش های تع یت و تربیرت پریش روی برنامره
ریزان آموزشی قرار دادب است.
رویکردهررای زمینرره  -محررور ،ازجم رره رویکردهررای
اتخاذشدب در آموزش روم محسروم مری شروند کره در
آن ها زمینه ها و کاربردهای ت به نوان نقطره شررو ی
برای توسعه ایدب های می مورداستفادب قرار می گیرنرد.
ای رویکرد ،در تضاد با رویکردهای متداول اسرت کره از
ابتدا ایدب های مری را قبرل از بررسری کاربردهرای آن
تحت پوشش خود قرار مریدهنردBarker & Millar, ( .
.)2000; pank, 2012
تفاسیر مخت فی از رویکرد زمینه  -محرور در تردری
وجررود دارد ( .)King,2007رویکرررد زمینرره محررور یعنرری
ای که «زمینره (مرت )» ( )contextیرا «کراربرد روم در
دنیرای واقعری» (application of the science to a real-
وم اهمیت زیرادی دارد و
 )world situationدر تدری
وم اسرتفادب مری شرود .در
به نوان بخش اص ی تدری

چنی روشی مفاهیت می بر اساس «نیراز بره دانسرت »
( )need-to-knowآموخته میشوند ،یعنری دانرشآمروزان
زمانی مفاهیت می را بهخوبی درک میکنند که آنهرا را
در زندگی روزمرب بکار گیرند .ای تعری از پیشینة خاصی
نشأت گرفته اسرت ( Beasley & Butler, 2002; Bulte,
;Westbroek, de Jong, & Pilot, 2006; Gilbert, 2006
 )Sutman & Bruce, 1992وبرر دو ویگگری مهرت تأکیرد

دارد :نخست ،ای که مسرل ه ای کره در دنیرای واقعری یرا
وم دارد،
اجتما ی وجود دارد ،اهمیت زیادی در تدری
دوم ای که مضامی آموخته شدب به دانشآموزان نیازمنرد
دانشی است که بتواند زمینه را بهخوبی بره آنهرا تفهریت
کند (.)Ginns,Evan,Winner, King, 2010
ترربه کردن یادگیری زمرانی ااصرل مریشرود کره
شخص فراگیر در موقعیت یادگیری قرار گیرد که فراگیر
با بهکارگیری همزمران دانرش ،مهرارت و ناررش مری
جدید خویش به یرادگیری مریپرردازد ( Abbasi et al,
 .)2013در آموزش برا رویکررد زمینره محرور برهرااتری
فرصت ها و موقعیتهای یادگیری مهیا میگردد .در ایر
رویکرررد آموزشرری ،اهرردا مخت ر دانشرری ،مهررارتی و
نارشی که نتیره آن تربیت و پرورش انسرانی متعرالی و
شررهروند دارای شایسررتایهررای مخت رر و یادگیرنرردب
مادام العمر با نوان بندب صرال اسرت تربیرت مری شرود
(.)National Curriculum, 2009
هالبروک ( )Holbrooke, 2010معتقد است آمروزش
در خأل اتفاق نمیافترد ،ب کره آمروزش نیازمنرد بافرت و
زمینه است تا برای آنچه فراگیر می آموزد دلیل و جرایی
در زندگی روزمرب وی پیدا کند .در ای رویکرد آموزشری
یک موروع یا مفهوم به نوان زمینه انتخام مریشرود و
ای تت محور یادگیری قررار مری گیررد و امکران ت فیر
ترربههای متفاوت یادگیری را فراهت میآورد.
از ویگگی برنامه های درسی در سال های اخیر تأکیرد
بر استفادب از زمینهها و برنامههای کاربردی به نوان یک
روش برای توسعه درک می برودب اسرت .برنامرههرای
زمینرره محررور در سررط برری الم رری اجرررا شرردب تررا
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روم مترداول و

دانشآموزان از طری ایراد ارتباط بی
دنیای واقعی درگیر ای مسل ه کنند.
رویکرد زمینره محرور یکری از رویکردهرای نوآورانره
متداولی است که به نوان پایهای برای برنامههای درسی
در بسرریاری از کشررورها ماننررد ه نررد ،آمریکررا ،آلمرران،
انا ی و استرالیا مورد استفادب قررار گرفتره اسرت .برر
طب نظریه یادگیری زمینره ای ،یرادگیری فقرط زمرانی
اتفاق میافتد که دانشآموزان اطال ات یا دانش جدید را
با روشی پردازش کنند که با چهارچومها یا منابع آنهرا
(اافظه ،ترربه و پاسخهای درونری آنهرا) ارتبراط یابرد
(.)Tural, 2013
آموزشوپرورش دربرگیرندب وامل و ناصرری اسرت
که سازندگی و موفقیت نظام آموزشی نیز در دل پویرایی
ناصر آن است .مهتتری اجرزای تشرکیلدهنردب نظرام
آموزشی بارتاند از :برنامره درسری ،محریط آمروزش و
مع ت .یکی از ارکان اص ی برنامه درسری ،کترام درسری
اسررت .مدرسرره ،کررانون آمرروزش و کتررامهررای درسرری،
مهتتری وسی ه آموزش ت قی میشوند که غالبرا اهردا
آمرروزشوپرررورش از طری ر آنهررا قابررل تحق ر اسررت.
وابستای نظام آموزشری مرا بره کترام درسری در همره
دوربهای آموزشی مشهود است .کتام درسی بهویرگب در
نظامهای آموزشی متمرکرز کره ارول محرور مکتروم و
مدون اسرت ،نیراز بره تح یرل و بررسری مری دارنرد.
ازآنرایی که اصوال یرادگیری و تع ریت و تربیرت بره طرور
رسررمی در دورب ابترردایی آغرراز مرریگررردد ،توجرره برره
کتام های درسی دورب ابتردایی و ترزیره وتح یرل آن هرا
بسیار مهت است .تح یل محتوا روشی بسیار مفیرد بررای
پی بردن به تمایالت و ارزشهای موجرود در یرک مرت
اسرت ( Akkus, Huseyin, NurSari, seyhan, Uner,
.)Sinem, 2012
درزمینة استفادب از رویکررد زمینره محرور مریتروان
گفت که ایر روش آموزشری در بسریاری از کشرورهای
جهان مورد استفادب قرار میگیرد .در کشرور مرا نیرز ترا
ادودی بعضی از دروس بر همی مبنا طراای گردیردب

است .به نوانمثرال مریتروان بره دروسری ماننرد روم
ترربی پایه ششت ابتدایی و شیمی اشرارب نمرود کره برر
همی اساس طراای گردیردب اسرت؛ تحقیقرات داخ ری
انرام شدب بیانار ای امر است که از رویکرد زمینه محور
در درس وم ترربری (Asadpour،2014؛pour,2014
 )Asadpour andAssareh,2014،Mdnyو همچنری
شرررررریمی 2011Badriyan&etal؛ ،Jafarzadeh,2010
 )Abdynzhad, 2009نسرربت برره دروس دیاررر بیشررتر
استفادب شدب است .با توجه به جستروهای انررام شردب
توسط پگوهشار ،پگوهشی در مورد رویکرد زمینه محرور
در وم اجتما ی دیردب نشرد .راهنمرای برنامرة درسری
نیوزی ند ،مطالعات اجتما ی را مطالعرة سرازمان یافتره و
ت فیقی میداند که از روم اجتمرا ی و انسرانی ااصرل
شدب اسرت .مطالعرات اجتمرا ی دانرش آمروزان را قرادر
میسازد تا دانش و درک و فهت خود را از ماهیت پویرا و
متغیر جامعه ،کنش متقابل فرهنگها ،جوامع و محیط و
چاررونای وقرروع ایرر کررنش بسررط دهنررد ( Malk
.)Abbasi,2014:50
در چند دهره اخیرر ،مطالعرات اجتمرا ی ،گسرترش
بسیار یافته و موروع ها و نظریه های جدید به ای دانش
بشری افرزودب شردب اسرت .شررط پویرا برودن محتروای
آموزشی ایرام میکند که برای آشنایی دانشآموزان برا
ایطررههررای متفرراوت جوامررع و اجتما ررات بشررری و
کاربردهای متعدد آن در زندگی روزمرب ،به طرح مبااث
نوی در محتوای آموزشی و کتامهرای درسری تروجهی
ویگب شود .در کتام هرای درسری بره دلیرل اررت زیراد
مبااث طرح شدب در برنامة درسی مطالعات اجتمرا ی و
ارت محدود کتامهای درسی ،اغ ب مطالب مرورد نظرر
به طور خالصه و نسبتا محدود ارائه مریشروند ،بنرابرای
کتامهای درسی کره سراختاری الیره ماننرد دارنرد ،بره
تاب وهایی تبدیل مریشروند کره از قطعرههرای کروچکی
تشکیل شدباند و ارتباط طولی و ررری انردکی برا هرت
دارند .در ای کتام ها مسائل بهگونهای ارائه شدب اند کره
دانشآموزان نمیدانند چرا ای مسائل آمدب و اصرال چره
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نیازی به ای کار بودب اسرت؛ بنرابرای دانرشآمروزان برا
مشاهدب قطعات مرزا از مفاهیت نمیتوانند بره تصرویری
جامع و رایج از درس مطالعات اجتما ی دست یابند .ای
بی توجهی سربب کراهش انایرزب و پیشررفت تحصری ی
دانش آموزان می شود .مسل های کره بررای پگوهشرار برا
توجه به اهمیت رویکرد زمینه محرور و کراربردی برودن
ای رویکرد به وجود آمدب ای است کره در کترام روم
اجتما ی پایه سوم و چهارم ابتدایی ،بره چره میرزان بره
مؤلفههای رویکرد زمینه محور توجه شدب است؟
چارچوب نظري پژوهش

امروزب فرایند آموزش و یادگیری بهطرورک ی دسرتخوش
تغییرات میر در ابعراد مخت ر شردب اسرت .تردوی
اهدا برر اسراس الاوهرای شایسرتای و انتخرام روش
زمینه محور در سازماندهی درس ها و طرح درسهرا دو
ویگگی اص ی برنامه درسی جدید در آموزش وم است.
آموزش فرایندی مری ،منطقری و هدفمنرد اسرت؛
بنابرای باید بر اساس اصول و قوا د می انررام شرود؛
اما در بسیاری موارد بر اساس س یقه و بردون توجره بره
روشهای نوی می و مؤثر و صرفا با تأکید برر اافظره
مداری به مرا ه اجرا درمیآید .در شیوبهرای ارزشریابی
آموختههای فراگیر نیز فقط به سرنرش میرزان اافظره
وی میپردازند .نتیره آن چیزی جز رت گریرزی و بره
هدر دادن امکانات و اسرتعدادها نیسرت درارالیکره برا
پیشرفت های روزافرزون فنراوری اطال رات و موتورهرای
جسترو و دسترسی آسان به اطال ات مخت ر  ،آمروزش
اافظررهمرردار دیاررر جایارراب نرردارد و بایررد روشهررا و
رویکردهای آموزشی که قاب یت م بخشی به یرادگیری
و کاربردی کردن محتروای آموزشری را دارنرد جرایازی
شوند.
یکی از ویگگیهرای برنامرهریرزی درسری ( curriculum
 )developmentدر سالهای اخیر تأکیرد برر اسرتفادب از
زمینه ها و برنامههای کاربردی به نوان یک وسی ه بررای
توسعه درک می بودب است .برنامههای زمینه  -محرور

در سط م ی و بی الم ی اجرا شدباند تا از طری ایراد
ارتباط بی وم متداول و دنیای واقعی دانش آمروزان را
درگیر ای مسل ه کننرد .فرراهت کرردن فرصرت نوشرت
برای دانش آموزان ،به منظور ایراد ارتباط بی مفراهیت و
زمینه همان پیامد یادگیری زمینه -محور ( outcome of
 )learning context-basedاست .بسیاری از مدارسی که
از رویکرد زمینه محور استفادب میکنند ،گزارش مثبتری
از تأثیر آن در دانش آموزان دادب اند .در چند سرال اخیرر
برنامه های درسی زمینه  -محور با استقبالی بیسرابقه از
سوی برنامه ریزان و مؤلفان کترام هرای درسری روبره رو
شرررردب اسررررت ( Research and Educational
 .)Planning,2011ویگگی مدة رویکررد زمینره -محرور
ای است که می تواند بسیاری از اوزب های برنامه درسی
را به هت پیونرد زنرد و آن هرا را یکپارچره کنرد .در ایر
رویکرد مورو ات آموختنی پراکنردب نیسرتند و از یرک
انسرام درونی برخوردارند .ویگگی دیار رویکرد زمینره-
محررور ای ر اسررت کرره بسررتر خرروبی را برررای پیشرررفت
تدریری سواد می نوآموزان همراب برا افرزایش توانرایی
خوانرردن و نوشررت آنهررا برره همررراب دارد و موجررب آن
می شود تا یادگیری برای فراگیر لذتبخرش ،نشراطآور و
مفید شود .در رویکرد زمینه -محور مع ت به محیط هرای
متنوع یادگیری (کالس -آزمایشااب -خانه -مزر ه بررنج
یا )...نیاز دارد .در زمینة رویکرد زمینه محرور تحقیقراتی
در ایران و جهان انرام گرفته است که به نمونرههرایی از
آن اشارب میگردد
اسدپور ( )Asadpour,2014در پگوهشی تحت نوان
«بررسی تأثیر آموزش وم ترربری برا رویکررد زمینره-
محور بر پیشررفت تحصری ی دانرشآمروزان پایره هفرتت
شهرستان بهارستان  »1391-93بره ایر نترایج دسرت
یافت که میزان پیشررفت تحصری ی درس روم ترربری
گروب آزمایشی نسبت به گروب گواب بیشتر و تفراوت بری
میانای های آنها معنادار است.
معرردنیپررور ( )Madnipour,2014در پگوهشرری بررا
نوان «بررسی نحوب اجرای رویکرد زمینه محور (زمینره
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محور) در برنامه درسی وم ترربی پایه ششرت ابتردایی
مردارس دولتری شرهر کرر در اسرتان البررز از دیرردگاب
مع مان در سرال تحصری ی  »1391-93بره ایر نترایج
دست یافت که در اجرای برنامه درسی روم ترربری برا
رویکرد زمینره -محرور ،از دیردگاب مع مران پایرة ششرت
ابتدایی ،میتروان بره اهردافی چرون یرادگیری معنرادار،
کسب شایستای می ،برقراری ارتباط بی چهار رصه
خال  ،خود ،خ و خ قت و پرورش استدالل های می
دست یافت؛ اما به رت کمبرود وقرت و فرراهت نشردن
تمهیدات الزم جهت اجرا ،درگیرساخت دانش آموزان در
کارهای گروهی و امکان ارزشیابی اصیل از دانش آمروزان
در اجرای برنامه درسی وم ترربی پایه ششت ابتردایی،
تحق نیافته است.
اسرردپور و صررارب ( )Asadpour,Assareh,2014در
پگوهشی تحت نوان «بررسی تأثیر آموزش وم ترربی
با رویکرد زمینه  -محور (زمینه محور) بر مهارت کسرب
شدب دانشآموزان پایه هفتت» به ای نتایج دست یافتنرد
که میزان مهارت کسب شدب در درس وم ترربی گروب
آزمایشی که با رویکررد زمینره  -محرور (زمینره محرور)
آموزش دیدب بودند نسبت به گروب گرواب کره برا رویکررد
مرسرروم آمرروزش دادب شرردند بیشررتر و تفرراوت برری
میانای های آنها معنادار است.
محمد جانی ،ابراهیت ( )Mohammad Jani,2016در
پگوهشی تحت نوان بررسی جایااب شهروند جهرانی در
بررسی مطالعات اجتما ی پایره ششرت ابتردایی بره ایر
نتیره رسیدند که به ایطره شرناختی شرهروند جهرانی
بیشتر از ایطه مهارتی و روانی توجه شدب است.
برررردریان و همکرررراران ( )Badrian&etal,2011در
پگوهشی با نروان «بررسری اثربخشری آمروزش زمینره
محور سینتیک شریمیایی برر رشرد تحصری ی و ناررش
دانش آموزان» به ایر نترایج دسرت یافتنرد کره تفراوت
چندانی در پیشررفت تحصری ی دانرشآمروزان دو گرروب
دیدب نمی شود ،اما شیوب آموزش زمینه  -محرور موجرب
انایزب دانشآموزان برای مطالعه درس شیمی میشرود و

بررر نارررش آنرران نسرربت برره ررت شرریمی تررأثیر مثبررت
میگذارد.
جرسرررک ،ازکررران ( )Gerceka, Ozcan,2015در
تحقیقی تحت نوان «دیردگاب مع مران زیسرت شناسری
دربارب رویکرد زمینه محور» بره ایر نتیرره رسرید کره
رویکرد زمینه محور به نوان نقطه شرروع بررای توسرعه
ایدب های می در ت تدری توصی می شود .در ایر
رویکرد زمینههای زندگی واقعی معرفی مفاهیت اسرتفادب
میشود .از روش تح یل محتوا در ایر تحقیر اسرتفادب
شد .نتایج تحقیر نشران داد کره مع مران فاقرد دانرش
دربارب رویکرد زمینه محور هستند بنابرای مع مان بایرد
در دورة تربیتمع ت با ای رویکرد آشنا شوند.
جرسررررک ،ازکرررران ( )Gercek ,Ozcan,2015در
تحقیقرری تحررت نرروان "برراور مع مرران فیزیررک قبررل از
خدمت در مورد رویکرد زمینره محرور در درس فیزیرک
چیست" به ای نتیره رسید که در ایر رویکررد دانرش
اولیه مع مران قبرل از خردمت در مرورد رویکررد زمینره
محور مهت است .در ای تحقیر از روش تح یرل محتروا
استفادب شدب است .نتایج تحقی نشان داد کره مع مران
فیزیک قبل از خدمت فاقد دانش دربارب رویکررد زمینره
محور و کاربرد آن هستند .دانش مع مان قبل از خردمت
دربارب رویکرد زمینه محرور برا اسرتفادب از فعالیرتهرای
دانشااب باید بهبود یابد.
کینررگ ،دونررا ( )King, Donna,2015در تحقیقرری
تحت نوان «رویکرد زمینه محور در تدری و یادگیری
شیمی» به ای نتیره رسید که مسائل و مشرکالتی کره
مع مان در اجرای ای رویکرد با آن مواجه هستند ،زمان
است .مع ت در ای رویکررد بره زمران زیرادی نیراز دارد.
زمانی که مع ت در تدری خود از رویکرد زمینره محرور
استفادب می نمایرد ،بایرد مفهروم مرکرزی را در تردری
افظ کند ،مع ت باید فرصتی برای تعامل دانرشآمروز برا
دانش آموز فراهت کند .با روش پروژب یادگیری دانشآموز
را بهبود ببخشد.
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در تحقی تورال ( )Tural,2013تأثیر آموزش فیزیک
زمینه محور بر پیشرفت تحصری ی و ناررش دانشررویان
دورب کارشناسی در دانشااب بررسی شدب است .یافتههای
ای مطالعه نشان میدهرد کره کراربرد رویکررد زمینره-
محور تأثیر معناداری بر نمرات دانشآموزان ایراد نکررد.
هرچند نارش دانشآموزان مثبت بود.
روششناسي پژوهش

روش انرام ای تحقی توصیفی -تح ی ی از نوع تح یرل
محتوا است ،تحقی از نظر هد کاربردی است .جامعره
آماری ای پگوهش شامل ک یره ناصرر تشرکیل دهنردب
محتوای کتامهای وم اجتما ی دورب ابتردایی (شرامل
مت  ،فعالیتها و تمری ها و تصاویر و جرداول) در سرال
تحصی ی  1391 -93اسرت .در ایر پرگوهش دو کترام
وم اجتما ی پایه سوم و چهارم دورة ابتدایی به نروان
نمونه انتخام گردیدند ،یعنی ک یة محتوای هر دو کتام
درسی وم اجتما ی پایه سروم و چهرارم دورة ابتردایی
مورد تح یل و بررسی قرار گرفته است.
ابزار گردآوری اطال ات در ای پگوهش ،فرم تح یرل
محتوای محق ساخته با توجه بره مؤلفره هرای رویکررد
زمینه محور است .ای رویکرد دارای هفت مؤلفه (ارتباط
نزدیک با زنردگی فراگیرران ،کسرب شایسرتای مری،
ایراد موقعیتهای ال مسل ه ،درگیر شدن دانشآموزان
در کارهررای گروهرری ،فررراهت سرراخت زمینرره پرررورش
استداللهای می ،ارتباط بی چهار رصه خود ،خال ،
خ و خ قت ،ارزشیابی اصیل) است.
در ای فرمها  7مؤلفرة رویکررد زمینره محرور مرورد
بررسی قرار گرفته است .بدی منظور ابتردا مؤلفره هرای
رویکرد زمینره محرور مشرخص و سرپ بره فررم هرای
کدگذاری محق سراخته انتقرال یافرت .در مرا ره بعرد
رم مطالعة محتوای ارائه شدب در کترام هرای درسری
وم اجتما ی پایه سوم و چهارم ابتدایی مواردی چرون
مت درس ،تصاویر و جدولها ،فعالیتها و تمرری هرایی
که بهطور مستقیت به هر یک از مؤلفههای رویکرد زمینه

محور پرداخته شدب بود ،شناسایی و بر اساس هر مؤلفره
کدگذاری گردید و درنهایت فراوانی و درصد هرر یرک از
شاخصها شمارش و ثبرت گردیرد .واارد ثبرت در ایر
تحقی جم ه انتخام شدب است .وااد ثبرت ،بره بخرش
معنیدار و قابل رمزگذاری از محتوا ،اطالق میگردد کره
در اجررای تح یرل ،از محتروا انتخرام شردب و در طبقره
مربوط به خود قرار گرفته و سپ مرورد شرمارش قررار
میگیرد .محق در ایر پرگوهش برهمنظرور ا تباریرابی
(روایی صوری) ابرزار تحقیر از نظررات و دیردگاب هرای
صرراابنظررران و متخصصرران تع ریت و تربی رت دانشررااب
تربیت دبیرر شرهید رجرایی و نظررات اسراتید راهنمرا و
مشاور استفادب نمودب است.
محق در ای پگوهش برای محاسبه پایرایی ابرزار از
فرمول پایایی هولستی استفادب نمودب است .بدی منظور
در مرا ه م یاتی محق  ،ابتدا  10درصد از کتام وم
اجتما ی پایه سوم و چهارم ابتدایی را انتخام نمود و در
مرا ه بعد ،ای واادها را با استفادب از نظرات خود و برر
اساس مؤلفههای رویکرد زمینه محور مورد تح یرل قررار
دادند و نتایج را در اختیار محق قرار دادنرد .در مرا ره
سوم محق با استفادب از دادبهای بهدستآمدب بر اساس
فرم تح یل محتوای محق ساخته ،نتایج را مورد بررسی
قرار دادب و در مواردی کره تفراهت نداشرتند ابهامرات آن
مرروارد برطررر شررد ،محق ر بررا اسررتفادب از دادبهررای
به دست آمدب ،نتایج را در فرمول قرار دادب و رریب تواف
بی آنان در ادود  0/90به دست آمد .در ایر تحقیر
ترزیهوتح یل دادبها بهصرورت توصریفی :تهیره جرداول
شامل ا الم فراوانی و درصد و به صورت تح ی ری :شرامل
تح یل و تفسیر فراوانیهای بهدستآمدب انرام گرفت.
یافتههاي پژوهش
پرسش اول پژوهش
در محتواي کتاب هاي علوم اجتماعي پایه سوم ابتدایي
تا چه اندازه به مؤلفه هاي رویکرد زمینه محوور توجوه
شده است؟
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جدول  .4بررسي مؤلفههاي رویکرد زمینه محور در کتاب علوم اجتماعي پایه سوم ابتدایي
جدول فراوانی

فراوانی مؤلفهها در متن دروس
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مؤلفهها
یادگیری معنادار
شایستگی علمی
ایجاد موقعیت های حل
مسئله
درگیرشدن دانشآموزان
در کارهای گروهی
فللراهس خللازتن زمینلله
پرورش اختدالل علمی
جمع

طب جدول ( )1از  5مؤلفة کدگذاری شدب در کتام
وم اجتما ی پایه سوم ابتدایی توسط محق بیشرتری
مقدار فراوانی مربوط به مؤلفة یادگیری معنادار برا مرورد
 136و  37/67درصد و کمتری مقدار فراوانی مربوط به
مؤلفه فراهت ساخت زمینه پرورش استدالل می با 12

تصاویر

جمع فراوانی مؤلفهها

درصد فراوانی مؤلفهها
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63/77

مورد و  7/75درصد است .نتایج جدول ( )1نشاندهنردة
ای است که بره رویکررد زمینره محرور در کترام روم
اجتما ی پایه سوم ابتدایی به طور متوسرط توجره شردب
است.
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نمودار  .4فراواني مؤلفههاي رویکرد زمینه محور در علوم اجتماعي پایه سوم ابتدایي

پرسش دوم پژوهش

در محتواي کتاب هاي علووم اجتمواعي پایوه چروارم
ابتدایي تا چه اندازه به مؤلفههاي رویکرد زمینه محوور
توجه شده است؟
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جدول  .2بررسي مؤلفههاي رویکرد زمینه محور در کتاب علوم اجتماعي پایه چرارم ابتدایي
جدول فراوانی

فراوانی مؤلفهها در متن دروس

فعالیتها

تصاویر

جمع فراوانی مؤلفهها

درصد فراوانی مؤلفهها
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مؤلفهها
یادگیری معنادار
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طب جدول ( )1از  5مؤلفة کدگذاری شدب در کتام
رروم اجتمررا ی پایرره چهررارم ابترردایی توسررط محق ر
بیشررتری مقرردار فراوانرری مربرروط برره مؤلفررة ایررراد
موقعیتهای ال مسل ه با مرورد  90و  31/21درصرد و
کمتری مقدار فراوانی مربوط به مؤلفره فرراهت سراخت

زمینه پرورش استدالل می با  10مرورد و  3/6درصرد
است .نتایج جدول ( )1نشاندهنردة ایر اسرت کره بره
رویکرد زمینه محور در کتام وم اجتما ی پایة چهرارم
ابتدایی بهطور متوسط توجه شدب است.
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نمودار  .2فراواني مؤلفههاي رویکرد زمینه محور در علوم اجتماعي پایه چرارم ابتدایي

پرسش سوم پژوهش

در کتاب هاي علوم اجتماعي پایه سوم ابتدایي به کدام
مؤلفه هاي رویکرد زمینه محوور بیتوتر توجوه شوده
است؟
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بر طب نتایج جدول ( )1در کترام روم اجتمرا ی
چهارم ابتدایی به مؤلفههرای ایرراد موقعیرتهرای ارل
مسل ه ،یادگیری معنادار و شایستای مری بره ترتیرب
بیشتری فراوانی را در کتام وم اجتما ی سال چهرارم
ابتدایی به خود اختصاص دادباند.
بحث و نتیجهگیري

پگوهش اارر با هد بررسی کتامهای وم اجتمرا ی
پایه سوم و چهرارم ابتردایی از جهرت میرزان توجره بره
مؤلفههای رویکرد زمینه محور انرام شد .نترایج تحقیر
نشان داد که در کتامهای وم اجتما ی هر دو پایه بره
مؤلفههای رویکرد زمینه محور توجه شدب اسرت ولری در
اد متوسط توجه شدب است و رروری است کره توجره
بیشتری به رویکررد زمینره محرور در کترامهرای روم
اجتما ی دورب ابتدایی شود؛ همچنی به مؤلفههای ایر
رویکرد بهصورت نامتعادل توجه شدب است بره برخری از
مؤلفهها همچون فراهت ساخت زمینه پررورش اسرتدالل
می ،انرام کار گروهی بسیار کت توجه شدب است و بره
مؤلفه یرادگیری معنرادار و فرراهت آوردن موقعیرت ارل
مسل ه به طور متوسط توجه شدب است .در رویکرد زمینه
محور مورو ات برر اسراس نیازهرای شراگردان تنظریت
میشرود میرل و رغبرت شراگردان بره یرادگیری بیشرتر
می شود .آموزش زمینه محور با ث ایراد ناررش مثبرت
به درس میشود و ای نارش مثبت با ث افزایش انایزب
فراگیررران در یررادگیری موررروع مرریشررود .درس رروم
اجتما ی یکی از دروسی است کره در زنردگی فراگیرران
کاربرد زیادی دارد و از طری ای درس مهرارت زنردگی
شررهروندی ،مهررارت اجتمررا ی و غیرررب را دانررشآمرروزان
می آموزند بنابرای مورو ات ای درس باید بره زنردگی
فراگیران خی ی نزدیک باشد و یرادگیری معنریدار را در
دانشآموزان ایراد کند اگر مورو ات ای درس برهطرور
مناسب و نزدیرک برا زنردگی فراگیرران انتخرام شرود و
همچنی مورو اتی که دانش آموزان بره آن القرهمنرد
هستند و با زندگی خار از کالس درس نیز ارتباط دادب

شود القه و انایزب دانرشآمروزان بره یرادگیری بیشرتر
مرریشررود و نارررش مثبترری نیررز نسرربت برره درس در
دانشآموز ایراد میشود .بایرد در درس روم اجتمرا ی
به ارتباط ای درس با سایر دروس ازجم ه وم ترربری،
تع یمررات دینرری ،ریاررری و ...توجرره شررود تررا یررادگیری
معنادار در دانش آموزان ایرراد شرود .در تحقیر انررام
شدب در برخی از مورو ات ارتباط آنهرا برا درس روم
ترربی برهخروبی نشران دادب شردب برود .در درس روم
اجتما ی باید سعی شود انرام کار بهصرورت گروهری در
دانشآموزان ترغیب شود به سبب آنکه دانرشآمروز وارد
اجتماع میشود و باید مهرارت انررام کرار برا دیارران را
کسب کنرد ولری در کترام روم اجتمرا ی پایره سروم
ابتدایی به ای مهارت بسیار کت توجه شدب بود .مع ت نیز
بایررد در ترردری خررود از دانررشآمرروزان را در کارهررای
گروهی درگیر سازد و زمینه را بررای تبرادل ایردبهرا در
دانررشآمرروزان فررراهت آورد .همچنرری در کتررام رروم
اجتما ی زمینه برای پرورش استدالل می بسریار کرت
فراهت شدب است در کتام روم اجتمرا ی بایرد زمینره
برای ایراد ایدبهای نو و تفکر خالق برای دانرشآمروزان
ایراد شود با توجه به اینکره یکری از کارکردهرای درس
وم اجتمرا ی ایرراد مهرارت ارتبراطی و اجتمرا ی در
دانشآموزان است بنابرای در ای کتام با ایرراد زمینره
برای پرورش استدالل مری در دانرشآمروزان ،مهرارت
طرح ایدبهای نو و خالقانه در ارتبراط دانرشآمروزان برا
دیاران به وجود می آید همچنی مهارت ارتبراطی او در
جهت پذیرفت مخالفت با ایدب خرود تقویرت مریگرردد.
نتررایج ای ر تحقی ر در ای ر سررؤال بررا نتیررره تحقی ر
معدنیپور ( ،)1393اسدپور ( ،)1393اسردپور و صرارب
( )1393همخوانی و هماهنای دارد.
در وم اجتما ی پایه چهارم ابتدایی نسبت به روم
اجتما ی سوم ،مطالب کمتر با زندگی فراگیرران ارتبراط
نزدیک دارد و به ایر مؤلفره کمترر توجره شردب اسرت
دراالی که دانش آموزان باید کاربرد مفاهیت مطرح شردب
در وم اجتما ی با زندگی واقعری خرود را درک کننرد
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همچنی باید مفاهیت مطرح شدب در وم اجتمرا ی برا
سایر مطالرب در روم ترربری ،اخرالق و  ...پیونرد دادب
شود .همچنی زمینه برای اینکه آموزش وم اجتمرا ی
در محیطهایی غیرر از کرالس درس آمروزش دادب شرود
فراهت شود به ای موارد در وم اجتما ی پایره چهرارم
کمتر توجه شدب است .در کتام وم اجتما ی به مؤلفه
ایراد موقعیتهای ال مسل ه نسبت به سرایر مؤلفرههرا
بیشتر توجره شردب اسرت .در ایر درس بایرد موقعیرت
مسررل ه محررور برررای دانررشآمرروز ایررراد شررود تررا خررود
دانشآموز به جمعآوری اطال ات ،ترزیهوتح یل آنهرا و
ال مسل ه بپردازد همچنی در مورد مهارتهای زندگی
شهروندی ،مهارت ارتباط برقرار کردن با دیاران ،ر ایت
قرروانی راهنمررایی و راننرردگی ،چاررونای شررکلگیررری
خانوادب و جامعه و ...باید مسل ه برای دانش آموزان ایراد
شود و دانشآموز خود به ال مسل ه اقدام کند.
در درس وم اجتما ی باید مهارت کسب شایستای
می در دانشآموزان ایرراد شرود و مطالرب طروری در
ای ر درس ارائرره شررود کرره دانررشآمرروز برره ای ر درس
القهمند شود و خود به ای نتیرره برسرد کره مر بره
یادگیری وم اجتما ی نیاز دارم؛ همچنی درس روم
اجتما ی باید با ث شکلگیری رفتارها و ادات مط روم
و موردپسند جامعه ازجم ه ر ایرت قروانی راهنمرایی و
رانندگی ،کمک به دیاران ،ااترام بره برزر ترهرا را در
دانش آمروزان ایرراد کنرد .برا آمروزش روم اجتمرا ی
دانش آمروزان بایرد بتواننرد در مرورد زنردگی خودشران
آگاهانه تصمیت بایرند .نتایج ای تحقی با نتایج تحقی
معدنیپور ( )1393همخوانی و هماهنای دارد.
دانش آموز دورب ابتدایی سرشار از انرژی برای آموزش
و یادگیری اسرت و توجره بره رویکررد زمینره محرور در
برنامههای درسی دورب ابتردایی ،با رث ایرراد یرادگیری
معنادار و شوق و انایزب برای آموخت در دانرش آمروزان
می شود با توجه به اینکه آموزشوپرورش ابتدایی درواقع
نقطه ورود یک ارکت طوالنی و مهت در زندگی کودکان
است اگر برای ای دورب برنامهریزی شرود و برنامرههرای

ای دورب بهخوبی به اجررا درآیرد قطعرا ،ررمانت کرافی
برای کسرب موفقیرت هرای آتری در زنردگی شخصری و
اجتما ی کودکان فراهت میگردد .از سروی دیارر چرون
دورب ابتدایی اسراس و پایرة دوربهرای براالتر را تشرکیل
مرریدهررد و ترررارم دانررشآمرروزان در ای ر دورب شررکل
می گیرد .آموزش وپرورش دربرگیرندة وامل و ناصرری
است که سازندگی و موفقیت نظام آموزشری نیرز در دل
پویایی ناصر آن است .مهتتری اجزای تشرکیلدهنردة
نظام آموزشی بارتاند از :برنامه درسی ،محیط آمروزش
و مع ت .یکی از ارکان اص ی برنامه درسی ،کترام درسری
اسررت .مدرسرره ،کررانون آمرروزش و کتررامهررای درسرری،
مهتتری وسی ه آموزش ت قی میشوند که غالبرا اهردا
آمرروزشوپرررورش از طری ر آنهررا قابررل تحق ر اسررت.
وابستای نظام آموزشری مرا بره کترام درسری در همره
دوربهای آموزشی مشهود است.
کتام درسی به ویگب در نظامهای آموزشری متمرکرز
کرره اررول محررور مکترروم و مرردون اسررت بنررابرای در
کتامهای درسی ما باید به رویکرد زمینره محرور توجره
زیادی شود تا دانشآموز بتواند بی آنچره مریآمروزد برا
محیط بیرونی خود ارتباط برقرار کند و یادگیری برای او
لذتبخرش شرود همچنری بری موررو ات درسری در
کتامهای مخت بتوانرد رابطره برقررار کنرد و آنهرا را
منفک و بی ارتباط با همدیار نبیند .در اینرا نمری تروان
نقش مع مان را نادیدب گرفت مع مان بایرد از روشهرای
تدری نوی استفادب کننرد و برا ایر رویکررد آشرنایی
کافی داشته باشرند و از ایر رویکررد در تردری خرود
رروم اجتمررا ی بررر اسرراس
اسررتفادب کننررد در ترردری
رویکرد زمینه محور مع ت ابتدا بایرد دانرشآمروزان را برا
هد درس وم اجتما ی آشرنا کنرد و مط رب طروری
ارائه شود که دانش آمروز بتوانرد رابطره ایر درس را برا
جهرران بیرررون درک کنررد همچنرری برری درس رروم
اجتما ی با آموزب های دینی ،مراسرت مرذهبی ،قروانی و
مقررات جامعه ،مناسبتهای م ی ارتباط برقرار کنرد .در
آمرروزش زمینرره محررور برره ررت اینکرره مفرراهیت در
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موقعیتهای اص ی و واقعی آنها به کار گرفته میشود و
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را در بحثهای کالسی افرزایش مریدهرد و برا تحریرک
 چشتانردازهای،طرحواربهای فکری موجود دانشآموزان
جدیدی را برای ال مسرائل و مورروعهرای موجرود در
زمینههای مخت خ میکند که پاسرخاوی نیازهرای
 به طورک ی با تبیی نتایج ایر.متنوع دانش آموزان است
تحقی میتوان به ای نتیره رسرید کره در کترامهرای
وم اجتما ی دورب ابتدایی بهاندازب کافی به ای رویکرد
زمینه محور توجه نشدب است و انتظار میرود با توجه به
اهمیت و کاربردی بودن ای درس به ای رویکرد توجره
بیشررتری در کتررام رروم اجتمررا ی مخصوصررا در دورب
.ابتدایی گردد
پیتنرادهاي پژوهش

 با توجه به نتایج ای تحقی پیشنهاد میگردد کرهمحتوای دروس با زندگی فراگیران ارتباط نزدیکی داشته
باشد تا یادگیری بررای فراگیرران معنرادار شرود پر از
،تدوی محتوا باید ارتباط آن با واقعیرت زنردگی بیررون
توسط دانش آموزان مورد ارزیابی و تح یل قرار گیرد؛ بره
همه مؤلفه های رویکرد زمینه محور در کتامهای درسی
.توجه شود
 پیشنهاد می شود که در تربیت دانشررو مع مران و رویکررد زمینره محرور و،آموزش رم خدمت مع مران
.روش تدری متناسب با ای رویکرد را آموزش دهند
 برگزاری کارگاب آموزشی برای آشرنایی مع مران برارویکرد زمینه محور
 پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه در کترام هرایوم اجتما ی پایة سوم و چهارم دورة ابتردایی برهطرور
متعادل به مؤلفههای رویکرد زمینه محرور توجره نشردب
است در تدوی و تألی کترامهرا بره همرة مؤلفرههرای
.رویکرد زمینه محور بهطور متعادل توجه شود
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