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 چکیده
برای  آموزش های مؤلفهبررید مدزان یوجه به  ،ه ف این پژوهش

 ههای  راهنمهای و  دریهد  های کتابیویعه پای ار در برنامه درید )
. روش پهژوهش یرکدیهد   ایهی اجتماعد دورر ابته اید   علوم (معلم

 همهة آمهاری ایهن پهژوهش     ة. جامعایی)اکتشافد، یحلدل محتوا( 
علوم اجتماعد، راهنماهای معلم علهوم اجتمهاعد    درید های کتاب

. حجم نمونهه بها جامعهه    ایی دورر ابت اید و ایناد ج اند یونسکو
ایهن یحیدهف فهرم یحلدهل      در هها  دادر آوری جمه  . ابزار اییبرابر 

 یأیده  ؛ بهرای  ایهی محتوای محیف یاخته و ایناد ج اند یونسکو 
ی و محتواید فرم یحلدهل محتهوای محیهف یهاخته از     رواید صور

از کارشنایان )یعلدم و یربدی و کارشنایان یهازمان   نفر 22نظرات 
ایهتفادر   اقتصهاد(  و شنایهد  جامعهه  ،زیسهی  محدطیونسکو، ایاید  

قرار گرفی، پایاید  یأید گردی  و رواید صوری و محتواید آن مورد 
بهه   22/2ابزار یحیدف یویط فرمهو  هولسهتد محایهیه گردیه  و     

 ویحلدهل  یجزیهه روش  از هها  دادر ویحلدل یجزیه منظور بهآم .  دیی
در  آم ر نشان داد که به دییآنتروپد شانون ایتفادر گردی . نتایج 

 و هها  کتهاب در همه  علوم اجتماعد دورر ابت اید، ددری یها برنامه
نماهای علوم اجتماعد مورد یحلدل، بدشهترین رهریا اهمدهی    راه

و  ایهی مربوط به حیوق ش رون ی و محافظی از محهدط بیدعهد   
کمترین رریا اهمدی مربوط به مصرف پای ار و مصهرف بهدش از   

بهرای یویهعه    آموزش یها مؤلفه. در این برنامه درید به اییح  
 ددریه  یهها  برنامهه نامتعاد  یوجه ش ر ایهی؛ در   صورت بهپای ار 

فرهن د )نی   بع  های مؤلفهعلوم اجتماعد دورر ابت اید بسداری از 
بازیازی فرهنگ، حفظ فرهنگ، یدستم مذهید و باورها(  فرهن د،

 اییفاق  فراواند  محدطد زیسیو بع  اقتصادی، بع  اجتماعد و 
آموزش برای یویعه پای ار، برنامه درید، علهوم   :یکلیدهای  واژه

 اجتماعد، دورر ابت اید
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Abstract 
The purpose of the present study is to investigate 
the degree of attention to education for sustainable 
development in the curriculum (textbooks and 
teacher guides) in the elementary school's social 
sciences. The research method is the mixed one 
(exploratory and content analysis). The population 
is consisted of the whole social sciences 
textbooks and teacher guides of elementary 
school and global UENSCO documents. In this 
research the size of sample numerically is equal 
to the population. The tools for gathering data 
are global UNESCO documents and the 
researcher- made content analysis form. To 
verify the formal validity and the content of the 
tools, 20 experts (specialized in education, 
UENESCO, environment, sociology and economy) 
were consulted and they confirmed both the 
validity and content. The reliability was 
confirmed by Holesti formula as 92%. To 
analysis the data, the Shannon's entropy analysis 
was used. The results showed that in the whole 
elementary school's social sciences textbooks, 
the impact factor is highest in citizen rights and 
conservation of environment, whereas the lowest 
one was seen in sustainable consumption and 
excessive consumption. In both textbooks and 
teacher guides of elementary social sciences, the 
education for sustainable development component 
is not in proportion as it would be. In the 
elementary school's social sciences curriculum, 
the components of cultural dimension (cultural 
critique, cultural rehabilitation, maintenance of 
culture and religious system and beliefs) and 
socio- economic and environmental dimensions 
lack the frequency. 
Keywords: education for sustainable development, 
curriculum, social, sciences, elementary school. 
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 مقدمه

 رو همختلا  روبا   بحرانا   هاا   چااش  جهان همواره باا  

ی  متاثرر ا  انااان    وهاوا  آبهماننا  غیییارا     شود م 

غخریب و کاه  سریع منابع طبیع   نقض حقوق بشار   

و امثاال آن    گرایا   مصار  جنگ  افااای  فقار  رشا     

غوسعه قادر به پاسخگوی  و غعادل سا    فعل  ها  م ل

باه صالو و رفااه ما       نیا ها  سیاره  مین در دساتیاب  

 sustainable) غوسعه پای ار درواقعنظرشان نبوده است 

development)  بااه مثاباه رااودروی   جهاان  سراسار در 

که برا  بیان نیاا  باه حرکات و رارو  ا  ایان       مان  م 

  شون  م  گرفته کاربه  فعل  ها  م ل

 ناا   نیا هاا   پاسخگوی  به" عنوان بهپای ار  غوسعه

 آینا ه  ها  نا  غوانای  ان ارتن مخاطره به ب ون حاضر

متوش  برنامه  است غعری  ش ه  "رود نیا ها  رفع برا 

غوسعه پای ار  استیوناکو  "آمو ش برا  غوسعه پای ار"

و  اسات  مفهوم  فراگیر با باار معناای  باایار گااترده    

 مختلا    ها گروههمین ویژگ  آن باعث ش ه است که 

امارو ه  اجتماع  با اه ا  کامالً متفااو  آن را باه کاار    

غعری  غوسعه که غاکنون صرفاً جنباه اقتصااد  داشاته     

شاام  ابعااد    غار  جاامع غیییر کارده اسات و باه دیا       

رو   محیطاا   یاااتاقتصاااد   اجتماااع   فرهنگاا  و 

غوسعه اناان  باا رفتاار   »که ه   اصل  آن  آورده است

اما کمتر کشور  وجود دارد که این مایر را   م« پای ار

وده باش   یرا اکثر کشورها  جهاان  به شیوه صحیو پیم

باه بهانااه غوسااعه  ا  منااابع محاا ود برداشاات نامحاا ود  

  اسات که این رود ا  مصادیق ناپای ار  غوسعه  کنن   م

علاات اصاال  غوسااعه ناپایاا ار را بایاا  فقاا ان بیاان  و  

و  هاا   گاذار  اسات یسرردمن   درباره غعیین راهبردها  

در سطوح مختل  ما یریت  و عملیااغ     ها گیر  غصمیم

 آمو ش بارا  غوساعه پایا ار   (  a4012 دانات )یوناکو 

(Education for sustainable development) ًبه  اساسا

و گذشاته  ا  نظار غفااو  و     آینا ه  ها  نا  ها  ار ش

 غوجاه دارد  طبیعا   و مناابع   یاات  محیطا  نظر   غنوع

(Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr, and Losito, 2010 ) 

  بهباود  آماو ش بارا  غوساعه پایا ار    موضوع اوشیاه  

 اسات   یاات  محایط مردم ب ون غخریب  کیفیت  ن گ 

(,2008:56 Nevin )   اودمیاااار  نظاااارباااار طبااااق

(Özdemir,2007)   که یک برداشت  حیاغ  استامر این

ج ی   که ه   آن غقویت فرهنگ  نا گ  پایا ار بار    

 ها مهار   واط ع  بر غوسعه شنارت غثکی رو   مین و 

  د آی وبه وج است ها غوانای  و

 :کنا   ما  غعریا    گوناه  اینرا  پای ار غوسعه یوناکو

 جمعیت  شام  که غوسعه ایات ان ا  چشم پای ار غوسعه

 طبیع  منابع و اکوسیاتم و حیوان   گیاه  ها  گونه و

 جناایت    برابار   فقار   با مبار ه همچون های  نگران  و

 انااان   ساالمت  امنیات   همه  برا  آمو ش بشر  حقوق

 و همه را هماهناگ  است غیره و فرهنگ  بین ها  کن 

 ماردم  به کمک پای ار غوسعة برا  آمو شه     کن  م 

 گیار   غصمیم برا   دان  مهار  و نگرش  غوسعه برا 

 و هم در  ماان حاال    دیگران و رودشان نفع به آگاهانه

 .کنن  عم  غصمیما  همین ةپایغا مردم بر  است آین ه

 باه   (4005-4012) بارا  غوساعه پایا ار    آماو ش  دهه

 غوساعه  هاا   شایوه  و ها ار ش اصول  ادغام کردن دنبال

  اسات  یاادگیر   و آماو ش  هاا   جنباه  ةهما  در پای ار

 و فرهنگا   اقتصااد    مشاکال   حا   راه یافتن منظور به

 41 قارن  در هاا  آنباا  افراد اجتماع  که   محیط   یات

 ( UNESKO,2014) تن مواجه ها

غوسااعه پایاا ار یااک  نامه یوناااکو باار طبااق اساساا 

 مختلا   هاا   بخا  اسات کاه باا     ا  پیچی همائوشیت 

آماو ش  و اجارا    ریاا   برناماه   در است مرغبط  ن گ 

 اسات حفظ این رواباط باایار مهام      برا  غوسعه پای ار

اصاول   غواننا   م  مردم  که در فراین  یادگیر  صورغ  هب

را به کار گیرنا  و باا    شان  ن گ غوسعه پای ار را در ک  

و رفتارها  آن آشانا شاون     چن گانه عملکردها  غثریرا 

  آمو ش برا  غوسعه پایا ار با     ا  نظر یوناکوهمچنین

 و هااا نگاارش  هااا مهااار  داناا   غواناا  ماا  هاار فاارد 

آینا ه پایا ار را کااب     گیر  شک برا   ال م ها  ار ش

 ,Holmberg,. Ve Sandbrook (1992); Giddings)کن   
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Hopwood, & O’Brien, (2002); UNESCO (2006); 

Nevin(2008))  

آمو ش برا  غوسعه پای ار یک برنامه یا پروژه راا   

نیات بلکه چتر  برا  بایار  ا  اشکال آمو ش اسات  

که بااق  مانا ه    ی ها آنکه در حال حاضر وجود دارن  و 

  اق اما  آمو ش برا  غوسعه شون   م ایجاد بع اًاست و 

 ی هاا  برناماه بهبود بخشی ن و باا نگر   پای ار در جهت 

کاه در حاال حاضار در     )هم روش و هام محتاوا( اسات   

 ریغاثر بر همه عناصر آمو ش و جوامع ناپای ار وجود دارد 

 درسا   مااش   برناماه    : قانون  سیاسات  اماور  گذارد  م

رواساتار یاادگیر    و  آمو ش  یادگیر   ار یاب  و غیاره 

و آگاه  ا  این حقیقت که نیا ها  آمو شا    اشعمر مادام

آمو ش برا  غوسعه   کن   م افراد در طول  ن گ  غیییر

 غوسعه پایا ار  سا   مینهکه  ی ها ار شپای ار بر اصول و 

متناوع     پا اگوژ   هاا  کیا غکن است متک  است؛ و ا 

 غفکار   ها مهار یادگیر  مشارکت  و   کن   م استفاده

 ( Wals,2013) ده   م باالغر را غرویج

شنارت روبه رش   ناابت باه    گذاران سیاستدر میان 

اینکه اوشین مرحله یادگیر  اساس و پایه غوساعه پایا ار   

کشااورها  ع ااو یوناااکو طیاا      اساات  وجااود دارد 

ار  و ذگاا سیاساات ةا  اقاا اما  در  میناا   ا گاااترده

در دوره ابتا ای    برا  آمو ش غوسعه پایا ار  ریا  برنامه

دساتاوردها    نیغار  باار  که جااو   ان  نمودهرا گاارش 

 Tilbury)دهااه آمااو ش باارا  غوسااعه پایاا ار اساات   

Mulà,2011 ) 

 ابتا ای   هاا   آماو ش   غوساعه  درحال کشورها در  

بای  بیشتر مورد غوجه قرار گیرد؛  یارا آماو ش ابتا ای     

ذهن  ماننا    اساس  ها  قابلیتنق  حیاغ  در پرورش 

  در کننا   ما  سطو سواد برا  رسی ن به موفقیت با   

 هااا  آماو ش اهمیاات   یافتاه  غوسااعه کشاورها  بیشاتر  

  در شود م  بیشتر ا  آمو ش عاش  در نظر گرفته ابت ای 

 عناوان  باه آماو ش ابتا ای     یافته سعهغو کمتر کشورها 

یک  ا  عنصرها  مهم پیشرفت اجتماع  و اقتصاد  در 

 ( OECD,2011) شود م  نظر گرفته

بنابراین با غوجه حااس بودن دوره ابت ای  و اینکاه   

فارد  در ایان دوره    هر  ها  ژگیوشخصیت و عادا  و 

 بااا غوجاه بااه نقا  مهاام  و همچناین   ردیااگ  ما  شاک  

درسا  در آماو ش دادن غوساعه پایا ار باه       هاا   برنامه

شااهرون ان آیناا ه کشااور    عنااوان بااهان آمااو  داناا 

درسا    ها  برنامهکارشناسان و مؤشفان کتب درس  بای  

آن  ا  آمو ش برا  غوسعه پای ار سوق دهنا    سو  بهرا 

 ناان    متخصصان کارگران یران کودکان امرو  م رو که 

 یامو یمامرو  به کودکان بهر آنچه ؛ فردا هاتن   دار رانه

بااور   یاک باه   ی غبا   یفشاان و آن را در نهاد پاا  و شط 

نخواها    فراموشهرگا و هرگا فردا  یمکن  و ج  یقعم

 منظار این دوره ا    درس  ها برنامهبه همین دشی  ش   

غحقیق و  برا  میاان غوجه به آمو ش برا  غوسعه پای ار

یییارا   نیاا  باه غ   برنامه درسا    انتخاب گردی بررس  

بایا  باه طار  چشامگیر       د ودار رو رسان  بهاساس  و 

 را راود  بهمخصو  درس  برنامه   عوض شود  هر دوره

  مااائوشیت مااا ایاان اساات کااه باارا  آیناا ه طلباا  ماا 

و ایان بار عها ه ماسات کاه       ان غالش کنایم آمو  دان 

  ان را ا  باین بباریم  آماو   دانا  مشک  ضع  مهار  در 

ار شامن  اسات و    شاهرون   که بارا  هار    های  مهار 

ماائل  که برا  دستیاب  به غوسعه پای ار مهام هااتن    

  ادغام شود درس  ها  برنامهبای  در 

ما هماننا    مشکال  و رفتارها  غیر پای ار در جامعه

و غخریااب رااا   وهااوا آبکمبااود منااابع آب  غیییاارا  

  شااهرها کااالندر  مخصوصاااًحاصاالخیا  آشااودگ  هااوا  

رفتارها  پررطر همانن  ایا    اعتیااد باه ماواد مخا ر       

درساااات مصاااار  نکااااردن آب  باااارق و گااااا  و     

کام افاراد جامعاه  غبعایض جناایت         پذیر  مائوشیت

نیا من  به یک نگرش جا    ناابت باه ماائوشیت در     

 کاه ایان امار    مقاب  منابع طبیع   شهرون ان دیگر دارد

اها ا  غوساعه    در غحقق  شود م فقط با آمو ش ممکن 

نقا  برناماه درسا  را نادیا ه گرفات       غاوان  نم پای ار 

نق  مهم  در ایجاد رفتارها  پایا ار   درس  ها  برنامه

در  و آمو ش غوسعه پای ار در جامعه دارن   در شهرون ان
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 هاا   برناماه نیا به نقا     غحقیقاغ  که انجام ش ه است

  ش ه است غثکی در آمو ش برا  غوسعه پای ار  درس 

( در غحقیق  با عناوان  Yalcinkaya 2013,) یاشاینکایا

غحلی  برنامه درس  مطاشعاا  اجتمااع  دوره ابتا ای  در    "

در ایان غحقیاق     "غرکیه ا  نظر برنامه غوسعه پای ار یوناکو

ا   برنامه درسا  مطاشعاا  اجتمااع  دوره ابتا ای  غرکیاه     

اجتمااع   –فرهنگا     محیطا    نظر چهاار بعا  اقتصااد    

کاه برناماه    دها   ما     نتایج غحقیاق نشاان  شود م  بررس 

بایا  ا  نظار    دوره ابت ای  غرکیاه  درس  مطاشعا  اجتماع 

 اصالح شود  آمو ش برا  غوسعه پای ار

در غحقیقا    (Kepenekci, 2011) کارمان کپنکاا  

در کتااب  بشر  حقوق  ها مؤشفهبا عنوان میاان غوجه به 

درس  غعلیما  اجتماع  به ایان نتیجاه رسای  کاه در     

درصا  باه حاق     5/50  هاا  کتااب  وغحلی  غجایهمجموع 

 2/4و  درص  به حق آمو ش 1/24برروردار  ا  سالمت 

 درص  به حقوق امنیت اجتماع  غوجه ش ه است 

 (Attaran, 2013 Aliasgari &عطاران )عل  عاگر   

بشار در   حقاوق   هاا  مؤشفهدر غحقیق  با عنوان جایگاه 

دوره ابتا ای  ایاران باه ایان       درسا   ها کتابمحتوا  

نتیجه رسی ن  که بیشترین ضاریب اهمیات مرباوه باه     

و کمتارین ضاریب اهمیات     محیطا    یاات   هاا  مؤشفه

  است و حق ماشکیت رواه  ع اشت ها مؤشفهمربوه به 

 & Farrokhinezhad) صااشح  ناژاد    فررا    قلتاش

Gholtash, Salehi, 2010)  در غحقیق  به بررس  میاان

حقوق بشر در کتااب درسا     آمو ش  ها مؤشفهغوجه به 

علوم اجتماع  پردارتن  و به ایان نتیجاه رسای ن  کاه     

درصا  در   24/21درص  در پایه اول راهنماای     44/26

در پایااه سااوم راهنمااای  بااه درصاا   08/50پایااه دوم و 

 بشر پردارته ش ه است  حقوق  ها مؤشفه

 ,Taghiyeh, Qltash& Falahi)  فالح  قلتاش  غقیه

  یاات  محیطآمو ش "( در پژوهش  غحت عنوان 2010

به بررس   "برنامه درس  دوره راهنمای و جایگاه آن در 

دوره  در برنامااه درساا   یااات محاایطجایگاااه آمااو ش 

راهنمای  پردارته و به این نتیجه رسی ن  که در برناماه  

 دوره راهنمای  فقط باه بعا  شانارت     وفن حرفهدرس  

غوجه ش ه و حیطه نگرش  ماورد غفلات    محیط   یات

 Yarmohammadian, Soleimanpour) واقااع شاا ه 

omran Keshtiaray, 2013) 

اهمیات درس   ةدهنا   نشان بررس  غحقیقا  گذشته

  اسات  آماو ش بارا  غوساعه پایا ار     علوم اجتماع  در

دوره ابت ای   رصو  به علوم اجتماع درس   ها  کتاب

نقاا  را در جریااان پاارورش اجتماااع    غاارین اساساا 

  لا ک طور به وپرورش آمو ش رو ایندارن   ا   آمو ان دان 

در غوساعه  ویاژه   طاور  باه   اجتمااع علاوم  و درس  و عام

در   لااک طااور بااههااا و اعتقااادا  و   هااا  نگاارش ار ش

آماو ان بتواننا  ا     غا دان  نق  داردافراد   ریپذ جامعه

  افتاه و چگاونگ  ی  موجود در جامعاه آگااه    ها ار ش

باا    ننا  ک  ط راود را در یغعام  با افراد جامعاه و محا  

تماع  کردن در اجعلوم اجتماع  غوجه به اهمیت درس 

آشنا کردن افراد باا حقاوق     افراد پذیر  مائوشیتافراد  

درس و نظیار آن   مختل  اقوام و ها فرهنگشهرون    با 

نمونه انتخاب گردیا  غاا میااان     عنوان بهعلوم اجتماع  

ماورد  برنامه درس  این غوجه به آمو ش برا  غوسعه در 

 غحقیاق کل  مائله اصل  ایان   طور بهبررس  قرار گیرد  

غا چه ان ا ه در برنامه درس  علاوم  اینکه  عبار  است ا 

راهنماا  معلام( دوره ابتا ای  باه      و ها کتاباجتماع  )

و ایان   آمو ش برا  غوساعه پایا ار غوجاه شا ه اسات      

 :است غحقیق به دنبال پاسخگوی  به سؤاال   یر

برا  غوسعه پایا ار   آمو ش ها  شارص و ها مؤشفه -

  ان  ک م

دوره  درس  علاوم اجتمااع   برنامه  غا چه ان ا ه در -

   دوم  سوم  چهارم  پنجم و ششم(اول ها  پایه) ابت ای 

بارا  غوساعه پایا ار غوجاه شا ه       آمو ش ها  مؤشفهبه 

 است 

 

 پژوهش شناسی روش

  غحقیاق ا  نظار   اسات  روش انجام این غحقیق غرکیبا  

شاام   است  جامعه آمار  این پاژوه     اربردک ه  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 7025 تابستان ،پانزدهم(، سال 75 یاپی)پ 03 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه/  09

کاه   4015 غا 4005ا  سال ) جهان  یوناکواسناد  کلیه

آماو ش بارا  غوساعه     ة مینا  در( سان  باود   40 غقریباً

راهنماهاا   علاوم اجتمااع  و    درسا   ها  کتابپای ار  

در این پاژوه     است معلم علوم اجتماع  دوره ابت ای 

اساتاد جهاان     حجم نمونه و جامعه باا هام برابار اسات    

راهنماها  معلم  ابت ای  و دوره ها  کتاب همةیوناکو  

نمونه مورد غحلیا    عنوان بهعلوم اجتماع  دوره ابت ای  

 قرار گرفته است 

آماو ش   هاا   شاارص  و هاا  مؤشفهغوجه به اینکه با  

 پژوهشگر ابت ا بود بنابراین نامشخص پای اربرا  غوسعه 

با شیوه اکتشاف  به مطاشعه اسناد جهان  یونااکو بارا    

بارا  غوساعه    آمو ش ها  شارص و ها مؤشفهپی ا کردن 

 و هااا مؤشفااهپایاا ار پردارتااه اساات؛ و بعاا  ا  کشاا    

برا  غوسعه پای ار در اسناد جهاان    آمو ش ها  شارص

بر اساس اسناد یوناکو   اق ام کرده است ها آنبه غرجمه 

و اسناد جهان  )با غوجه به اینکه یوناکو متوش  آماو ش  

آمو ش برا  غوساعه   برا  غوسعه پای ار در جهان است(

پای ار دارا  چهار بع  )اجتماع   اقتصااد   فرهنگا  و   

که هر مؤشفه نیا دارا   است مؤشفه 22و  (محیط   یات

ایان   در هاا  داده آور  جماع ابااار    است چن ین شارص

غحقیق فرم غحلی  محتوا  محقق سارته باا غوجاه باه    

   در ایان فارم  است برا  غوسعه پای ار آمو ش ها  مؤشفه

آمو ش برا  غوسعه پای ار مورد بررسا  قارار    ةمؤشف 22

آماو ش بارا     ها  مؤشفهگرفته است  ب ین منظور ابت ا 

و ساپ    گردی  مشخص آن ها  شارصو غوسعه پای ار 

پا  ا    ک گذار  محقق سارته انتقال یافت  ها  فرمبه 

روای  صاور  و    طراح  فرم غحلی  محتوا غوسط محقق

نفار   5و  غوسط اساغی  راهنما و مشاورمحتوای  آن ابت ا 

در  قرار گرفات   غثیی مورد ا  کارشناسان غعلیم و غربیت 

این غحقیق روای  در ط  دو مرحلاه صاور  گرفات در    

 و هااا مؤشفااهروایاا  محتااوای   غثییاا مرحلااه اول باارا  

نفر  40ا  نظرا   برا  غوسعه پای ار آمو ش ها  شارص

کارشناسااان سااا مان ا  کارشناسااان )غعلاایم و غربیاات و 

اقتصااد(   و شناسا   جامعه   یات محیطاساغی    یوناکو

 آماو ش  هاا   شارص و ها مؤشفهاستفاده گردی  و روای  

برا  غوسعه پای ار مورد غثیی  قارار گرفات و در مرحلاه    

بع  روای  صور  و محتوای  فرم غحلی  محتوا  محقاق  

کارشناساان غعلایم و غربیات قارار      غثییا  د رسارته ماو 

  پایای  اباار غحقیق با استفاده ا  فرمول هوشاات   گرفت

 محاسبه گردی   94/0

محتاوا  ارائاه شا ه     ةمطاشعا در مرحله بع  ضامن   

راهنماها  معلم علاوم    علوم اجتماع  درس  ها  کتاب

و  هاا  فعاشیات   اع  موارد  چون متن درس  غصاویراجتم

 هاا   مؤشفاه ماتقیم به هر یک ا   طور بهکه  های  غمرین

آمو ش برا  غوسعه پای ار پردارته ش ه بود  شناسای  و 

در نهایت فراوانا   اساس هر مؤشفه ک گذار  گردی  و  بر

 و ربت گردی   شمارش ها شارصو درص  هر یک ا  

ق جمله انتخاب ش ه است  ین غحقیدر اغحلی  واح  

ا    و قابا  رماگاذار   دار معنا    باه بخا    غحلی واح  

   ا  محتاوا  یا غحل  ه در اجارا کگردد  محتوا  اطالق م 

انتخاب ش ه و در طبقه مربوه باه راود قارار گرفتاه و     

 در( Nourian, 2010) گیرد م  سپ  مورد شمارش قرار

غوصایف  و   صاور   باه  ها داده وغحلی  غجایه  این غحقیق

 هاا  مؤشفهفراوان  هرک ام ا  این   غحلیل  انجام ش ه است

محقاق ساارته     غحلیا  محتاوا     هاا  فارم بر اسااس  

شمارش و محاسبه گردی  و ساپ  میااان فراوانا  هار     

 بار آرر  ةمرحلو در گردی  درص  غعیین  صور  بهمؤشفه 

ابت ا هر یاک   آنتروپ  شانون وغحلی  غجایه روش اساس

ساپ  مقا ار   بهنجار شا ه و  آم ه  به دست ها  فراوانا  

هریاک ا    () و ضاریب اهمیات   ()بار اطالعاغ  

 نیا ا در مربوه به هر مؤشفه غعیاین گردیا      ها  فراوان

برگرفتاه ا    کاه  شاانون   آنتروپ روش با ها داده پژوه  

  فرمااول شااون  ماا  پااردا ش  سااتا هااا سیاااتمنظریااه 

 آنتروپ  شانون:
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 00/  ابتدایی دوره اجتماعی علوم درسی برنامه در پایدار توسعه برای آموزش های مؤلفه به توجه میزان بررسی

 تحقیق های یافته

 ؟اند کدمآموزش برای توسعه پایدار   های مؤلفهابعاد و 

 

 

 

 برای توسعه پایدار آموزش های مؤلفهابعاد و  .7جدول 

 برای توسعه پایدار آموزش های مؤلفه ابعاد

ساختن جوامع، ایدز و سالمت باروری، حقوق  ،برابری جنسیت، بودن فراگیر تبعیض اجتماعی، ،حکومت خوب بعد اجتماعی

 بشر، صلح، حقوق شهروندی.

، انرژی، منابع طبیعی، محافظت از محیط طبیعی، آب پاکیزه، زایی بیابان، زدایی جنگل ،وهوا آبتغییر  ،تنوع زیستی محیطی زیستبعد 

 بالیای طبیعی، آلودگی

 توسعه روستایی، شهرنشینی، مهاجرت، ،فقر و برابری ،مصرف پایدار ،مصرف بیش از حد بعد اقتصادی

 بعد فرهنگی

 

 هشای  سیسشت  فرهنگی، حفظ فرهنگ، بازسازی فرهنگ، نقد فرهنگی، دانشش بشومی،    های ارزش ،میراث فرهنگی

 مذهبی و باورها

 

تا چه اندازه در برنامهه درسهی علهوم اجتمهاعی دوره     

برای توسعه پایدار توجهه   آموزش های مؤلفهابتدایی به 

 شده است؟

کاه ا  مجماوع    دها   ما   نشاان  ها دادهنتایج غحلی  

اجتمااع    علوم ها  کتابواح  ک گذار  ش ه در  222

بارا    آمو ش ها  مؤشفهابت ای  مربوه به غوجه به  دوره

غوسعه پای ار  در محتوا  کتاب درسا  علاوم اجتمااع     

( هاا  فعاشیات ماتن  غصااویر    ) شاام  ابتا ای   ساوم  پایه 

حقااوق  مؤشفااهبیشااترین میاااان فراواناا  مربااوه بااه   

 22/49فراواناا  و  120شااهرون   ا  بعاا  اجتماااع  بااا 

مؤشفاه   کمترین میاان فراوان  مرباوه باه  است و  درص 

برابار  جناایت  ایا   و     اماع  فراگیر بودن  سارتن جو

بالیا  طبیعا   مهااجر  و      ای  بیابان سالمت بارور  

  نیاات که ا  فراوان  برراوردار  سیاتم مذهب  و باورها 

اجتمااع  دوره ابتا ای    راهنما  معلم علوم محتوا  در 

( بیشترین میاان فراوانا   ها فعاشیتمتن  غصاویر  ) شام 

فراوانا  و   189حقاوق شاهرون   باا     مؤشفاه مربوه باه  

درص  است و کمترین میاان فراوان  مرباوه باه    69/49

  وهاوا  آبمؤشفه فراگیر بودن  سارتن جوامع  ای    غیییر 

رهنگا      بالیا  طبیعا   نقا  ف   ای  بیابان   دای  جنگ 

باه  نتاایج   وغحلیا   غجایه  سیاتم مذهب  و باورها است

 آم ه ا  غحلی  آنتروپ  شانون نتایج  یار را نشاان   دست

 :ده  م 

 
 ابتدایی اجتماعی دوره علوم های کتابدر  بهنجار ها دادهو ضریب اهمیت اطالعاتی بار  مقادیر .9جدول 
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مقادیر بار اطالعااغ    4 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

 ش ه  بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

اجتمااع  دوره ابتا ای  بیشاترین     علاوم  هاا   کتابدر 

مرباوه باه مؤشفاه حقاوق شاهرون   باا       ضریب اهمیت 

حکومت  و کمترین ضریب مربوه به مؤشفه 04/0ضریب 

  است 05/0روب با ضریب 
 

 های بهنجار در راهنماهای معلم علوم اجتماعی دوره ابتدایی مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت داده .0جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعااغ    2 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

 ش ه  بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

علااوم اجتماااع  دوره ابتاا ای  بیشااترین   معلاام راه در

ضریب اهمیات مرباوه باه مؤشفاه حقاوق شاهرون   و       

و کمتارین ضاریب    05/0ضاریب   باا  فرهنگ  ها  ار ش

 است  02/0مربوه به مؤشفه غبعیض اجتماع  با ضریب 

پایهه سهوم دوره    اندازه در برنامهه درسهی علهوم اجتمهاعی    تا چه 

 برای توسعه پایدار توجه شده است؟ آموزش های مؤلفهابتدایی به 
 

 شده در کتاب علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی بهنجار های دادهبار اطالعاتی و ضریب اهمیت  مقادیر .3جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعااغ    2 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

 ش ه  بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

ابتا ای  بیشاترین    ساوم کتاب علوم اجتمااع  پایاه    در

ضریب اهمیت مرباوه باه مؤشفاه حقاوق شاهرون   باا       

و کمتاارین ضااریب مربااوه بااه مؤشفااه    09/0ضااریب 

  است 06/0با ضریب  فرهنگ  ها  ار ش

مقادیر بار اطالعااغ    5 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

ها  بهنجار شا ه   و ضرایب اهمیت به دست آم ه ا  داده

پایاه ساوم ابتا ای      در راهنما  معلام علاوم اجتمااع    

بیشترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه فقر و برابر  باا  

و کمترین ضریب مربوه به مؤشفاه مصار     08/0ضریب 

  است 05/0ضریب  پای ار با

و راهنمای معلم علوم اجتمهاعی پایهه    در کتاب درسی

برای  آموزش های مؤلفهچهارم ابتدایی به چه میزان به 

 .ستتوسعه پایدار توجه شده ا
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 07/  ابتدایی دوره اجتماعی علوم درسی برنامه در پایدار توسعه برای آموزش های مؤلفه به توجه میزان بررسی

 ابتدایی شده در راهنمای معلم علوم اجتماعی پایه سوم بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .7جدول 

 
 

 شده در کتاب علوم اجتماعی پایه چهارم بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .6جدول 

 

مقادیر باار اطالعااغ     6 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

در کتاب علوم اجتماع  بیشترین ضریب اهمیت مرباوه  

حقوق شهرون    محافظت ا  محیط طبیع  باا   به مؤشفه

 01/0کمترین ضریب مربوه به مؤشفه آشودگ  با  و 12/0

  است
 

 چهارم شده در راهنمای علوم اجتماعی پایه بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .5جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعااغ    4 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

راهنما  معلم علوم اجتمااع  پایاه چهاارم ابتا ای      در 

بیشترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه مصر  پای ار با 

 هااا  ار شکمتارین ضاریب مرباوه باه مؤشفاه       و 08/0

  است 05/0با  فرهنگ 
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مقدار بار 

 اطالعاتی
39/1 93/1 93/1 68/1 11/1 99/1 93/1 97/1 

 11/0 11/0 08/0 01/0 19/0 11/0 11/0 19/0 ضریب اهمیت
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 7025 تابستان ،پانزدهم(، سال 75 یاپی)پ 03 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه/  06

و راهنمای معلم علوم اجتمهاعی پایهه    در کتاب درسی

بهرای   آموزش های مؤلفهپنجم ابتدایی به چه میزان به 

 توسعه پایدار توجه شده است؟

 

 شده در کتاب علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .8جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعااغ    8 شمارةبر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

در کتاب علوم اجتماع  پایاه پانجم ابتا ای  بیشاترین     

باا   فرهنگا   هاا   ار شضریب اهمیت مربوه به مؤشفاه  

پای ار  مصر  0 کمترین ضریب مربوه به مؤشفه و 08/0

  است 05/0با 
 

 علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی راهنمای معلمشده در  بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .2جدول 

 

 

مقادیر بار اطالعااغ    9شمارة بر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

در راهنما  معلم علاوم اجتمااع  پایاه پانجم ابتا ای       

بیشترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه مصر  پای ار با 

 هااا  ار شکمتارین ضاریب مرباوه باه مؤشفاه       و 04/0

غوجاه   اصاالً  هاا  مؤشفاه به سایر  و است 05/0با  فرهنگ 

و راهنماا  معلام علاوم     در کتااب درسا    نش ه اسات  

 هاا   مؤشفاه ابت ای  به چه میاان به  ششماجتماع  پایه 

 برا  غوسعه پای ار غوجه ش ه است  آمو ش
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 05/  ابتدایی دوره اجتماعی علوم درسی برنامه در پایدار توسعه برای آموزش های مؤلفه به توجه میزان بررسی

 شده در کتاب علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .73جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعاغ   10شمارة بر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

ابتا ای    ششام در راهنما  معلم علاوم اجتمااع  پایاه    

بیشترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه مصر  پای ار با 

 هااا  ار شکمتارین ضاریب مرباوه باه مؤشفاه       و 04/0

غوجاه   اصاالً  هاا  مؤشفاه به سایر  و است 05/0با  فرهنگ 

  نش ه است

 
 شده در راهنمای معلم علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی بهنجار های دادهمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .77جدول 

 
 

مقادیر بار اطالعاغ   11شمارة بر اساس نتایج ج ول 

ش ه   بهنجار ها  دادهآم ه ا   به دستو ضرایب اهمیت 

در راهنما  معلم علاوم اجتمااع  پایاه ششام ابتا ای       

بیشااترین ضااریب اهمیاات مربااوه بااه مؤشفااه حقااوق   

کمترین ضاریب مرباوه باه مؤشفاه      و 10/0شهرون   با 

  است 04/0مصر  بی  ا  ح  با 

 

 

 گیری نتیجهبحث و 

به آمو ش برا  بررس  میاان غوجه  این غحقیقا  ه   

اجتماع   علوم ها  کتاب) برنامه درس غوسعه پای ار در 

  اسات  علوم اجتمااع  دوره ابتا ای   و راهنماها  معلم( 

در برنامه درسا  علاوم   نتایج غحقیق حاضر نشان داد که 

اجتماع  دوره ابت ای  بیشترین ضریب اهمیات مرباوه   

و  اسات   فرهنگ  ها ار شبه مؤشفه حقوق شهرون   و 

کمترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه حکومت روب و 
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 7025 تابستان ،پانزدهم(، سال 75 یاپی)پ 03 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه/  08

و هام    درسا   هاا  کتاب  هم در است غبعیض اجتماع 

راهنماها  معلم علوم اجتماع  دوره ابتا ای  باه مؤشفاه    

در کتااب  حقوق شهرون   بیشترین غوجه شا ه اسات    

درس  علوم اجتماع  پایه سوم ابت ای  بیشترین ضاریب  

 09/0وق شهرون   با ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه حق

  هاا  ار شو کمترین ضریب اهمیت مرباوه باه مؤشفاه    

؛ در راهنما  معلم پایه سوم ابت ای  است 06/0  فرهنگ

بیشترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه فقر و برابر  باا  

و کمترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفاه   08/0ضریب 

  است 05/0مصر  پای ار با ضریب 

در کتااب  کاه   ده   م غحقیق نشان همچنین نتایج 

 ضاریب اهمیات   یشاترین ب علوم اجتماع  سال چهاارم  

مربوه به مؤشفه حقوق شهرون   و محافظات ا  محایط   

و کمتارین ضاریب اهمیات مرباوه باه       12/0طبیع  با 

  در راهنماا  معلام   اسات  01/0مؤشفه آشودگ  با ضریب 

کتاب علوم غجرب  پایه چهارم ابت ای  بیشاترین ضاریب   

اهمیت مربوه به مؤشفه مصر  پای ار و کمترین ضاریب  

باا ضاریب     فرهنگا   هاا  ار شاهمیت مربوه به مؤشفه 

کتاب درس  علوم اجتماع  ساال پانجم    در  است 05/0

دباااتان بیشااترین ضااریب اهمیاات مربااوه بااه مؤشفااه  

و  08/0و حقااوق شااهرون   بااا    نگاافره  هااا ار ش

کمترین ضریب اهمیت مربوه به مؤشفه مصر  پای ار باا  

  در راهنما  معلم علوم غجربا  پایاه پانجم    است 05/0

ابتاا ای  بیشااترین ضااریب اهمیاات بااه مؤشفااه حقااوق  

و کمتاارین ضااریب اهمیاات بااه    08/0شااهرون   بااا  

  همچنین کتاب علاوم  است 05/0با   فرهنگ  ها ار ش

  پایه ششم ابت ای  به مؤشفاه مصار  پایا ار باا     اجتماع

و کمتاارین ضااریب اهمیاات مربااوه بااه   04/0ضااریب 

  در راهنما  کتاب علاوم  است 05/0  فرهنگ  ها ار ش

اجتماع  پایه ششم ابتا ای  بیشاترین ضاریب اهمیات     

و کمتارین   12/0مربوه به مؤشفه حقاوق شاهرون   باا    

اهمیت مربوه به مؤشفه مصار  بای  ا  حا  باا      یبضر

ا  نقااه   یکا  کاه  نتایج غحقیاق نشاان داد     است 04/0

قو  برنامه درس  علوم اجتماع  دوره ابت ای  این است 

کتااب درسا  علاوم     کننا ة  یا  غکمکه راهنما  معلام  

کتاب درس  غوجاه   در ها مؤشفه  برر  ا  است اجتماع 

شا ه باود وشا  در    غوجاه ن  اصاالً کمتر  شا ه باود یاا    

 راهنما  معلم به این مؤشفه به این مؤشفه غوجه ش ه بود 

راهنماها  معلم علوم اجتمااع    و ها کتابا  غحلی  

رساای  کااه بااه  غااوان  ماا دوره ابتاا ای  بااه ایاان نتیجااه

برا  غوسعه پایا ار در برناماه درسا      آمو ش  ها مؤشفه

علوم اجتماع  دوره ابت ای  بایار کم غوجه ش ه اسات   

بااه  علااوم اجتماااع   درساا  هااا برنامااههمچنااین در 

نامتعاادل   صور  بهبرا  غوسعه پای ار  آمو ش  ها مؤشفه

راهنماهاا  علاوم    و هاا  کتااب غوجه ش ه است؛ در همه 

 بعاا   هااا همؤشفاااجتماااع  مااورد غحلیاا  بااه برراا  ا  

فرهنگ  ا  جمله )با سا   فرهنگ  حفظ فرهناگ  نقا    

فرهنگ   سیاتم مذهب  و باورها( بایار کم غوجه شا ه  

که در برنامه درس  علاوم   رود  م انتظار که درحاش است 

  درسا   هاا  برناماه  اجتماع  به بع  فرهنگ  بیشاتر ا  

راهنماهاا  معلام علاوم     و هاا  کتابدیگر غوجه شود  در 

دوره ابتا ای  باه مؤشفاه حقاوق       هاا  یهپااجتماع  همه 

شااهرون   ا  بعاا  اجتماااع  و بعاا  ا  آن بااه مؤشفااه    

بیشترین غوجه  یباًغقرا  بع  فرهنگ    فرهنگ  ها ار ش

صااور  گرفتااه اساات  نتااایج ایاان غحقیااق بااا غحقیااق  

همخاااااوان  دارد  ( Yalcinkaya,2013) یاشااااااینکایا

یاشاینکایا در غحقیق به بررس  میاان غوجه باه آماو ش   

اجتمااع  دوره   علاوم   هاا  کتااب برا  غوسعه پای ار در 

ابت ای  در غرکیه پردارته است که به این نتیجه رسای ه  

اجتمااع  باا غوجاه باه      علاوم   هاا  کتااب است که بای  

ار آمو ش برا  غوسعه پای ار مورد با نگر  و با بین  قار 

  (Karataş) کاراغااس   هاا  پاژوه   گیرد همچناین باا  

غاااااانریورد    (4006آشااااایم )  (4002یااااااپیک  )

(Tanrıverdi, 2009( و او غور  دمیرباس )نیاا  4011 )

  همچنین نتایج ایان غحقیاق باا غحقیاق     همخوان  دارد

  ( همخوان  دارد1289( و قلتاش )1294) عاکر عل  

کارشناساان و مؤشفاان     با غوجه باه نتاایج ایان غحقیاق    

علوم اجتماع  با غوجه به آمو ش برا    درس  ها برنامه
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 02/  ابتدایی دوره اجتماعی علوم درسی برنامه در پایدار توسعه برای آموزش های مؤلفه به توجه میزان بررسی

بایا  برناماه درسا  علاوم اجتمااع  دوره       غوسعه پای ار

ابت ای  را مورد با نگر  و اصالح قرار دهنا  و باه هماه    

بارا  غوساعه پایا ار در علاوم      آمو ش  ها مؤشفهابعاد و 

 اجتماع  غوجه کنن  

پای ار غنظیم یک ماایر ج یا    آمو ش برا  غوسعه 

آمو ش و یادگیر  برا  همه است  آمو ش برا  غوسعه 

و شاام  هماه    بخشا   م  پای ار کیفیت آمو ش را بهبود

  اصول و اق اما  ضارور   ها ار شافراد است و بر اساس 

و آینا ه   کناون   ها  چاش به  مؤررپاسخگوی   منظور به

 است 

آمو ش برا  غوسعه پای ار به جواماع در نشاان دادن   

درون جامعاه ماننا  آب     و مااائ   مختلا   ها  اوشویت

کاه  رطر و بال  ا  دسات دادن    وهوا آبانرژ   غیییر 

غناااوع  یاااات   بحاااران غاااذا  رطااارا  به اشااات   

بارا   و ؛ کنا   ما   و ناامن  جواماع کماک   پذیر  آسیب

  آماو ش بارا    غوسعه غفکر ج ی  اقتصاد  مهام اسات  

غوسعه پای ار به ایجاد جواماع سااشم  پایا ار و مقااوم ا      

 سیاااتماغیک و یکپارچااه کمااکطریااق یااک رویکاارد 

 دار معنا  و  باکیفیتارغباه ج ی     همچنین به کن  م 

باه   آمو شا   هاا   سیااتم و  و ه فمن  بارا  آماو ش  

رساام    آمااو ش هااا   مینااه  شااام  آورد ماا  ارمیااان

بارا  رسای ن باه     جامعاه  هاا   بخ و همه  غیررسم 

 است  اشعمر مادامفراین  یادگیر  

 هاا   ار شآمو ش بارا  غوساعه پایا ار بار اسااس      

  است پذیر  مائوشیترابر   بردبار   کفایت و   بع اشت

آمو ش برا  غوسعه پای ار بر برابار  جناایت  انااجام    

اجتماع  و کااه  فقار و مراقبات  صا اقت و درسات       

اصااوش  ا   ناا گ  پایاا ار   ةوساایل بااه ؛کناا  ماا  غثکیاا 

و بر ایان   کن  م  دموکراس  و اناان روب بودن حمایت

  حفاظااات و مرمااات شاااود مااا  ریاااا  پااا اسااااس 

  محافظات ا  مناابع طبیعا  و اساتفاده     محیطا    یات

پای ار  نشان دادن غوشی  غیر پای ار و اشگوها  مصار  و  

 ادینو بنیا  اصول مهم   ا و روب آمیا صلوایجاد جوامع 

هماه ایان    که ؛آمو ش برا  غوسعه پای ار است ریا  پ 

اصول در اسناد یوناکو ذکر ش ه است و همه کشورها  

این اصاول بارا  داشاتن  نا گ       کارگیر  بهرا در  ع و

  در کشور ما غنها ان  کردهپای ار در اکنون و آین ه دعو  

ا  جملاه سان     باالدست به برر  ا  این اصول در اسناد 

  وپرورش آمو شدین برنامه درس  مل  و سن  غحول بنیا

بارا  داشاتن    کاه  درحاش ش ه است؛  غثکی  1202سن  

و ابعااد آماو ش    پای ار بای  به همه ایان اصاول   ا  آین ه

برا  غوسعه پای ار غوجه گردد  اه ا  دهه آمو ش برا  

عبار  است ا  ادغام غوسعه پای ار در هماه   غوسعه پای ار

و یااادگیر  و غحقااق غیییاار در   آمااو ش هااا  شااک 

که باه غ امین آینا ه     است ها ار ش  رفتارها و ها نگرش

های   (  UNESKO, 2012:10) کنا   ما   پای ارغر کمک

یا نبای  ماشکیات آماو ش بارا      غوان  نم موضوع درس  

 طاور  باه  دروس غوسعه پای ار را داشته باش   باایار  ا  

مهام هااتن  و در حاال     غوسعه پایا ار آمو ش ذاغ  در 

حاضر قامت  ا  برنامه درس  آمو ش رسم  هاتن  اما 

 واقعیات  در  انا   نشا ه چنین چیاا  مشاخص    عنوان به

آمااو ش باارا  غوسااعه پایاا ار و غوسااعه پایاا ار چنااین  

 هاا  آنکه  کنن  م  و فراگیر  را مطرح وسیع ها  چاش 

علاوم    دارنا   درسا   هاا   برناماه هماه  نیا  باه کماک   

اجتمااع  یکا  ا  دروس اصال  و اساسا  بارا  ادغااام      

 هاا   برناماه بارا  غوساعه پایا ار در     آمو ش ها  مؤشفه

 و آمو ش دادن آن به افراد است  درس 

  علاوم اجتمااع  و   شناس   یاتسهم برنامه درس  

ا  ساهم دیگار    غار  وسایع باایار   غجربا    آمو ش علاوم 

آمو ش برا  غوساعه پایا ار اسات      موضوعا  درس  در

بای  در برنامه درس  علوم اجتماع   مفااهیم و مبااحث    

آمو ش چن  فرهنگ   حقوق شهرون    حقوق  در مورد

  برابار  جنااایت و  نژادپرساتانه انااان   آماو ش ضاا    

آماو ش بارا  غوساعه     بهگنجان ه شود که  آمو ش صلو

ان آمو  دان مطاشعا  اجتماع  به   کنن  م  پای ار کمک

  و ناابرابر  جناایت   نژادپرسات  در فهم قوم محاور    

  کناا  ماا  کمااک پااذیر  مااائوشیتحقااوق شااهرون    

در مطابقات باا    هاا  اینکه چگونه  شود م  همچنین بیان
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 علاوم درس   انا   شا ه عه و در سراسار کشاور بیاان    جام

بایار اهمیت  آمو ش برا  غوسعه پای اراجتماع  ا  نظر 

 دارد 

بر طباق شایوه     یما  اجتماع اگر برنامه درس  غعل

و غعلیماا    جیرافیا  غاریخ یرغثرسارتارگرای  غهیه شود  

  شناساا  جامعااه یرغااثراجتماااع  کاااه  یافتااه اساات؛ 

علاوم سیاسا  و اقتصااد و غیاره افااای          شناس مردم

 یافته است  این ویژگ  درس غعلیما  اجتمااع  ا  نظار  

بایار اهمیت دارد  علت ایان   آمو ش برا  غوسعه پای ار

ابعااد   آماو ش نقا  درس غعلیماا  اجتمااع  در      امر

آماو ش بارا    اجتمااع   -فرهنگا    اقتصااد    محیط 

  برنامه درس  است در اوای  سنین کودک  غوسعه پای ار

 منظاور  باه علوم اجتماع  بای  فرصت برا  افاراد جاوان   

   اقتصاااد   فرهنگاا  و بررساا  رویاا ادها  اجتماااع 

سیاس  با دی گاه نقادانه و رالقانه فاراهم آورد کاه ایان    

  اساات یکاا  ا  اهاا ا  آمااو ش باارا  غوسااعه پایاا ار  

که بای  در برنامه درسا  علاوم اجتمااع  در     ی ها ار ش

  حقوق پذیر  مائوشیتنظر گرفته شون  عبار  است ا  

شااهرون    صاالو  عاا اشت  براباار  جنااایت  اناارژ    

  بالیا  طبیع   حقاوق و   یات محیطص اقت  آشودگ   

آ اد  و    که در آمو ش برا  غوسعه پای ار مهام اسات    

در برنامه درسا  علاوم اجتمااع  بایا  آماو ش صالو        

  هاا  فرهناگ غااو  جنایت   غنوع فرهناگ و شانارت   

و     طالعاغ  در ماورد ایا    اآمو ش سالمت و به اشت  

بارا  اینکاه  بارا      انآمو  دان گنجان ه شود همچنین 

 آمو شا   هاا   فعاشیات  بالیا  طبیع  آماده شاون  بایا   

در برناماه   و    غهیاه کیااه نجاا      همانن  غمرین  شاشه

که این امر در ماورد   درس  علوم اجتماع  گنجان ه شود

 آمو ش برا  غوسعه پای ار مهم هاتن  

را  هایشاان  غفااو  و  نیا هاا   غماایال    انآمو  دان  

کاه غماایال    بای  آگاه شاون    ها آن غشخیص دهن بای  

 هاا  آن  وش  منابع مح ود هاتن   نامح ود هاتن  ها آن

منابع موجاود   ی غمایال  مناسب با باگیرن  که بیاد  بای 

 آگااه  کننا ه  مصار   بر اساس ها آنمبنا  که را باا ن  

مناابع   کاه  ب این واقعیت را دریابای   کنن ه مصر   است

کشور مح ود است و نیا باه اهمیات حمایات ا  مناابع     

مؤشفان و برنامه ریااان درسا  بایا       ببرد پ موجود نیا 

بودن برنامه درس  علوم اجتمااع    ا  رشتهویژگ  چن  

که برا  آمو ش برا  غوسعه پای ار ضارور  اسات را در   

بارا    آماو ش  هاا   مؤشفاه و  به همه ابعاد و ؛نظر بگیرن 

غوسعه پایا ار در برناماه درسا  علاوم اجتمااع  غوجاه       

نماین  و برنامه درس  علوم اجتمااع  را ماورد باا نگر     

 قرار دهن  

ا  آماو ش بارا  غوساعه پایا ار       غار  گاتردهمفاهیم 

محتویا  مربوه به ابعاد اقتصاد   اجتماع  و فرهنگا    

  در ادغام آماو ش بارا    شود م  را شام  محیط   یات

هام   بایا   اجتمااع  غوسعه پای ار در برنامه درس  علوم 

مفاهیم اصل  و مت اول ماننا  ساارتن جواماع  برابار      

جنایت  آمو ش شهرون    حقوق بشر  آمو ش ارالق  

منابع طبیع   بالیا  طبیع   غنوع  یات   محافظات ا   

و    هم مفاهیم فرع  مانن  آمو ش صلو   محیط طبیع 

آمو ش حقوق اناان   آمو ش شهرون  جهان   آماو ش  

ایا    آماو ش چنا  فرهنگا   نقا  فرهناگ  با سااا         

کلا  غحقیقاا  متعا د     طور بهفرهنگ و   گنجان ه شود  

ا   درسا   هاا   برناماه در جهان نشان داده است کاه در  

باه      و  اس شن  مین  شناس   یاتجمله علوم غجرب   

بیشاتر ا  ساایر ابعااد آماو ش بارا        محیط   یاتبع  

 غوسعه غوجه ش ه است  برنامه درس  نق  بایار مهم 

ان بارا  داشاتن   آماو   دان در ایجاد انگیاه و ق ر  در 

دان  و رفتار پای ار دارد  با غوجه به نتاایج ایان غحقیاق    

دوره  اجتمااع  شفان و طراحاان برناماه درسا  علاوم     مؤ

قارار   ابت ای  بای  این برنامه را ماورد باا نگر  و اصاالح   

دهن  و به همه ابعاد آمو ش برا  غوسعه غوجاه کننا  و   

وسعه در برنامه درسا   برا  غ آمو ش ها  مؤشفهبه همه 

ا  ؛ متعادل غوجه شود طور بهدوره ابت ای   علوم اجتماع 

در روش غلفیق  برا  ادغام آمو ش برا  غوساعه پایا ار   

همچناین ا    ؛استفاده کننا   اجتماع برنامه درس  علوم 

 استفاده کنن   ا  رشته بینرویکرد 
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رویکرد کل  گنجان ن آمو ش برا  غوسعه پایا ار در  

برنامه درس  مل   شام  گنجانا ن موضاوعا  غماغیاک    

آمو ش برا  غوسعه پایا ار در غا ری  مطاشاب سانت      

 گانااه و   چننااوین هااا  روشاساات  معلمااان بایاا  ا   

یکپارچه یادگیر  و غ ری   برا  اجرا  آماو ش بارا    

غوسعه پای ار همانن  روش پروژه محور  روش مبتن  بار  

و  بااا    روش ساافرها  علماا   روش غفکاار انتقاااد   

محاور بارا  غا ری  آماو ش بارا       آمو  دانا  رویکرد 

بنابراین بای  معلمان را برا   ؛غوسعه پای ار استفاده کنن 

آماو ش  اجرا  آمو ش برا  غوسعه پای ار  آمااده کارد    

هنگام  شاکوفا شاود کاه معلماان ا       برا  غوسعه پای ار

 هاا   برناماه  ها  آمو ش  ناوین اساتفاده نماینا      روش

معلمان  کاه در   ویژه بهمعلمان  و کارآمو   برا  آمو ش

ر مت هااتن  برگااار شاود  در آماو ش      اول ها  سال

و  رساام  هااا  سااا مانبایاا  ا  باارا  غوسااعه پایاا ار  

 کمک گرفت  غیررسم 
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