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Abstract: 

This study aimed to analyze the content of elementary school textbooks on 

participation and collaborative work. The methodology of the research was 

content analysis and the content of the books including all assignments, 

images and lesson texts have been studied as units of analysis. The data 

collection tool was a checklist which its validity was confirmed by five 

educational planning experts. Reliability of tool was also calculated by using 

correlation coefficient between two encoding times (0.82), indicating the 

appropriate reliability of the research instrument. The results showed that the 

share of two concepts of participation and collaborative work was less than 

one percent of the total textbook content. Comparison of the three parts of 

text, image, and assignment also showed that these tow concepts in image part 

were more atended than the other tow parts. Therefore, considering the 

importance of on participation and collaborative work, revising in the content 

of elementary textbooks is recommended. 
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 چكيده
 رامدو یپ ییابتددا یدوره یدرس یهاکتاب یمحتوا لیپژوهش باهدف تحل نیا

محتوا  لیپژوهش، تحل یشناسمشارکت و کار مشترک انجام شده است. روش
عنوا  هدا بدهو متن درس ریتصاو ف،یها شامل همه تکالکتاب یبوده و محتوا

فهرسدت  هداداده یاند. ابزار گدردوورموردمطالعه قرار گرفته لیتحل یاواحده
تعداد پدن  نردر اک کارشناسدا  مت صد   دییو  به تأ ییبوده که روا یوارس
 یهمبسدت  بیبدا اسدتراده اک  در زیو  ن ییای. پادیرس یوموکش یزیربرنامه

مناسدب  ییایدکده نشدا  اک پا دی./.( محاسبه گرد82) یدو نوبت رمزگذار ا یم
و کدار  مشدارکتنشدا  داد کده سدهو دو مهولده   یابزار پژوهش داشدت. نتدا

 سدهیبدود. مها یدرسد یهداکتاب یدرصد اک کدل محتدوا کیمشترک کمتر اک 
 یرینشا  داد که در ب ش تصدو زین فیو تکل ریگانه متن، تصوسه یهاب ش

بده نظدر  نیدو مهوله توجده شدده اسدتن بندابرا نیبه ا  ریاک دو ب ش د شیب
 یمحتدوا رکده د شدودیمد شدنهادیمشارکت و کدار مشدترک، پ ویمراه تیاهم

 شود. یباکن ر ییدوره ابتدا یدرس یهاکتاب
 

 .ییمشارکت، کار مشترک، دوره ابتدا ،یمحتو لیتحل :هاواژهكليد

                                                           
 ایران. .المیا .المیدانشگاه ا ،ینیارشد کارآفر یآموخته کارشناسدانش *

 (.مسئول سندهینوایران ). المیا. المیدانشگاه ا ،ییو توسعه روستا ینیگروه کارآفر اریدانش **
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 و طرح مسئله مقدمه
سات. پیوناد داشاته ا هاانساانهایی است که از دیرباز با زندگی یدهپدمشارکت ازجمله 

که متناسب  استالزمه زندگی جمعی و گروهی، وجود همکاری، مساعدت و مشارکت 
 گرفتهشاک ی مختلا  هاباه صاورتبا شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خاود 

است. مشارکت فرآیندی از خودآموزی مادنی و اجتمااعی اسات؛ زیارا فعابیات بارای 
 ،یطهماسا )است سطوح اجتماعی مشارکت مستلزم تغییر حابت ذهنی و روانی در تمام 

امروزه مشارکت اهمیت مضاعفی نس ت  .(106: 1391،یجوشقان یبه نق  از نوابخش و اسم
به گذشته پیدا کرده است؛ چراکاه ساخا از شارایطی اسات کاه هماه ماردم در تعیایا 

ی پیدا کنند و در ضما محور اساسای توساعه در و واقعسرنوشت خود دخابت آگاهانه 
شااود. مشااارکت یکاای از یمو فرهنگاای نیااز محسااو   تصااادی، سیاساایهای اقینااهزم

. (106: 1391 ،یجوشاقان یناوابخش و اسام)شاود یمی توسعه انسانی محساو  هامؤبفه
ای میازان مشاارکت یدن به توسعه در هار جامعاهامروزه یکی از ابزارهای الزم برای رس

مسائوبیت گاهی و احساس آ هراندازهی اجتماعی در امور مختل  است. هاگروهافراد و 
 ؛ وابادییمافراد در جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه مشارکت داوطل انه آناان افازایش 

 .(156: 1391و همکاران،  یرحمان)آنان سهم بیشتری در توسعه جامعه خواهند داشت. 
( نیز مؤید ایاا امار اسات کاه در ابعااد 1396های تحقیق صادقی و همکاران )یافته
های کشااورزی یتعاوندر جهت انجام کار تیمی در بیا  سازمانی و کاری موانعیفردی، 

( نیاز حااکی از 1388وجود دارد. از طرفی دیگر نتاای  تحقیاق ناوروزی و بختیااری )
نظران سیاسای، صااحب اماروزه مشارکت اجتماعی و سیاسی متوسط باه پااییا اسات.

که دستیابی به رشد و توسعه پایدار  نظر دارنداتفاقاقتصادی و اجتماعی در ایا موضوع 
پاذیر نیسات ی مختل  ماردم امکانهاگروهدهی شده و هدفمند بدون مشارکت سازمان

شاهروندان را  یازهاایو درک بهتار ن ییمشارکت شناسا .(32: 1388یوسفی و بهاری، پور)
بخاش  ییو کاارا یعقالنا گیریتصامیم. (278: 2016)پاندیا و شرشتا،  کندیمپذیر امکان
)گرساتون،  کندیم  یها را تسهبرنامه یاجرا .(2: 2008ن، )یو آ دبخشیرا به ود م یعموم
 یعنیآموزان ساختا دانش یاجتماع ت،یترب و میاهداف تعل ایتراز مهم یکی .(16: 2002

نسا ت  یکسب آگااه ،یاجتماع یشرکت فعال و سازنده در زندگ یآماده کردن آنان برا
و  گارانیاز آن و احتارام باه حقاوق د حیصاح یباردارد و بهرهخو یبه حقوق اجتماع

 هااتیآموزان به فعابدانش شیگرا یهاوهیاز ش یکیافراد جامعه است.  ریبا سا یهمکار
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متشک  از همساالن  یها و شوراهامشارکت آنان در گروه ،یاجتماع یهایریگمیو تصم
 .(2: 1394 ،ی یو نق ی)سعددر مدارس است 

 هااینقش تعااون یبررس( در پژوهشی با عنوان 1394) یخانهشزمانی  سپهردوست و
به  ریبخش تعاون تأثاند که ی نتیجه گرفتهو توسعه اقتصاد یمشارکت یهازهیانگ جادیدر ا
 یهاازهیانگ تیاتقو ایچناو هم ییزااشاتغال ،یملا داتیاساطح توب شیدر افزا ییسزا

آموزش کودکاان و داناش  .(1394 ،خانهیش ی)سپهردوست و زماندر جامعه دارد  یمشارکت
 .(15: 2013)سا  و ون در باور ،  و ارزشامند اسات یمشاارکت ضارور یآموزان بارا

و مشاارکت  یگاانگیرابطاه ازخودب( در پژوهشی با عناوان 1393همکاران )نیا و مسعود
 یهاایهم ساتگاند کاه یدهرسابه ایا نتیجاه  دختر دانشگاه اصفهان انیدانشجو یاسیس

 ایتارمهم وجاود دارد. انیمشارکت دانشجو زانیو م یگانگیابعاد ازخودب انیم یمعنادار
ی تعلیم و تربیت جهان دوره ابتادایی اسات، زیارا رشاد هانظامدوره تحصیلی در تمام 

تکویا شاخص  بخشتداومی . ایا دورهشودیمفرد در ایا دوره بیشتر انجام  جان ههمه
ناسا ی بارای تحصای ، تربیات و یاادگیری زیستی و اجتماعی کودک است و فرصت م

ی ریگشاک شیوه ارت اط صحیح با دیگران و شکوفایی تدریجی اساتعدادها و همننایا 
 و فراتار از هماه نقاش آماوزش وپرورشآموزشنقش  روایازاشخصیت کودک است. 

 .(68: 1394علی و همکاران، پور)ابتدایی، در ایا شکوفایی مشخص و م رها است 
 رتیفهام و بصااند کاه یدهرسا( در پژوهشی به ایا نتیجاه 1390) یاننباغ ابرزو و 
باا  ی( در پژوهشا1396گراوند و همکااران )است. « وحدت کلمه»به اص   انیدانشجو

 یبساامد گااهیاند که جاگرفته جهینت یدر بوستان سعد یعنوان بازتا  مشارکت اجتماع
 یهاشااخص ایقرار دارد. از با و اعتماد ییمؤبفه مشارکت در بوستان بعد از هنجارگرا

 رکتبساامد را داشاته و ازنظار ناوع مشاارکت، مشاا ایبااالتر یآن، مشارکت اجتمااع
 ایشاتریب یاسات، دارا یمطلاو  ساعد یجامعاه یروابط عاطف یکه نشانه هیسوبرون
. مشاارکت بار اسااس  ردیاگیقارار ما هیاست و بعد از آن مشارکت درون ساو یفراوان
 یهایژگیبا و افتهی ایبسامد صفر بوده است و ا یدارا -یت تخصصمشارک -کاریمتقس

 دارد. یهمخوان یعصر سعد یافتهن یزجامعه تما
های علمی و اجرایی یسخنران، جامعه، مراکز دانشگاهی و هارسانهکه در  هاستسال

رسد که روحیاه انجاام دادن کارهاای مشاارکتی در بایا ایرانیاان یمایا نکته به گوش 
اما جساتجوی پاژوهش گاران ایاا پاژوهش نشاان از ایاا دارد کاه در ؛ نیستمناسب 
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در ایران، پژوهش گران بیشتر به دن اال چرایای ایاا  شدهانجامی هاپژوهشها و یبررس
 .اندپرداختهو کمتر به چگونگی به ود انجام کارهای مشارکتی  اندبودهنکته 

 اسات. گرفتاه صاورت ی مختلفایهاپژوهشتحلی  محتوی کتب درسی  یینهدرزم
 در کودکاان مشارکت تیقابل ییشناسا عنوان با یپژوهش در (1399) یمستوف و یرسرو
 نشاان ییابتادا دوم یدوره یدرس هایکتا  یمحتوا  یتحل قیطر از یشهر ریزیبرنامه
 زانیام کیا باه ییابتادا دوم دوره مختلا  یهاهیپا در مشارکت یهامؤبفه به که دادند

 زانیام کیا باه  یاتحل یواحادها باا ارت اط در یریدرگ بیضر و ستا نشده پرداخته
 ریساا از شاتریب شهر شناخت به مشارکت، در مؤثر موضوعات انیم از درمجموع .ستین

 تیقابل ایشتریب که داد نشان پژوهش ایا  ینتا ایهمنن است. شده پرداخته موضوعات
 مشاارکت درجاه ایتراییپاا مشاارکت ایا گرچه است، یمشورت مشارکت در کودکان
 توساعه یراهکارهاا ییشناساا عناوان باا یپژوهشا (1399) همکااران و یقاسم است.

 پاژوهش ایاا  ینتاا رسااندند. انجاام به را آموزیدانش ورزش در یفرابخش مشارکت
 آماوزیدانش ورزش در یفرابخشا مشاارکت توساعه عماده راهکاار ساه که داد نشان
 و مشاارکت یساازفرهنگ مشاارکت، توسعه یرسم یهازمینهپیش جادیا از؛ اندع ارت
 ورزش در یفرابخشاا مشااارکت مطلااو  توسااعه ا،یبنااابرا ؛مشااارکت نظااام ایتاادو
 ریادرگ ازمنادین که است ییاجرا یهاتیفعاب دسته سه ایا کاربست مستلزم آموزیدانش
 است. نفعیذ یهاگروه همه شدن

قش جغرافیای انسانی در کتب بررسی ن( با عنوان 1395نتای  تحقیق محمدی قشالق )
نشاان داد کاه جغرافیاای  آماوزانپذیری اجتماعی دانشدوره متوسطه در روحیه مشارکت

داری دارد. معنای ریتاأثآموزان اعتمادی دانشانسانی در کتب دوره متوسطه بر بدبینی و بی
 عناصر روانی بسیاری از ق یا  کراهات و بیازاری اعضاای خاانواده از یکادیگر، بخا  و

پذیری باوده و ماانع از مشاارکت ی روانی مرضی وجود دارد کههاحابتحسادت و سایر 
اعتمادی است که جغرافیای انسانی در کتاب دوره متوساطه بار نگااه مشابه بی جهتایازا

یکاای از موانااع فرهنگاای  کااهییازآنجاااداری دارد. معناای ریتااأثآمااوزان جنساایتی دانش
و اشتغاالت مربوط به جامعاه اسات بناا  هانقش پذیری، تلقی جنسیت محض ازمشارکت

اعت اارات فرهنگای، عقالنای، دینای و دیگار  برحساببه جغرافیای انسانی برخی کارهاا 
بار  کارمیتقساو برخی دیگر به مرد. اگر  شودیمی به زن سپرده عیرط یغابزامات ط یعی و 

 .ابدیینموام پذیری داساس ظرفیت، توان و استعداد ط یعی افراد ن اشد، مشارکت
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ارزیاابی عملکارد و مواناع فاراروی شاورای ( در تحقیق باا عناوان 1391داوودی )
نشاان داد کاه  مادارس یهااتیآماوزان در فعابآموزی جهت مشارکت دهی دانشدانش

آمااوزان در آمااوزی جهاات مشااارکت دادن دانششااورای دانش یهاعلیاارغم کوشااش
کت در سطح پاییا باوده و در ایاا راساتا مدارس، به گونه کلی مقدار مشار یهاتیفعاب

 .داری با مقدار مشارکت دارندسه مانع قانونی، انگیزشی و مدیریتی رابطه معنی
عوام  اجتماعی و فرهنگای ( با عنوان 1391نتای  تحقیق نوابخش و اسمی جوشقانی )

ناوع بایا نشاان داد کاه  آموزیدانش یهاتیآموزان در فعابمؤثر بر میزان مشارکت دانش
شغلی و تحصیلی، ارزیابی از شرایط جامعاه و میازان  یهاآموز، ارزشجنس، انگیزه دانش

آماوز باه عواما  و مواناع مشارکت تفااوت معنااداری وجاود دارد و بایا نگارش دانش
 بررسای ( باه2014هاشیش ) مشارکت و میزان مشارکت هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

آموزشی پرداخت. وی در ایا پژوهش بیاان کارد کاه  وایمشارکت کودکان در کنترل محت
و  تربخشباذتکناد کاه آماوزش وابدیا باا فرزنادان خاود کماک می نظرت ادلبحث و 

شود و کودکان نیز ممکا است تعام  و همکاری را بهتر یاد بگیرند. عالوه  تردسترسقاب 
دان خاود و درک مفااهیم بر ایا، در ایا رویکرد، بعضی از وابدیا با نگاهی به منافع فرزن

 دهند.یم، نظرات خود را ارائه هاکتا مربوط به محتوای مناسب و نامناسب 

ی سیساتم مشاارکتی بارای سازادهیپطراحی و  یی درزمینهامطابعه(، در 2012میا )
تواناد گیرد که مشارکت معلم در آموزش میطراحی محتوای دروس آموزشی، نتیجه می

های وجاود مؤبفاه بار تأکیادی مناسب کمک کند و همننیا باا به ایجاد فضای یادگیر
که سیستم مشارکتی بایستی شاام   داردیممشارکت و همکاری در محتوای دروس بیان 
 آموزان در فرایند یادگیری باشد.تعام  بهتر در ارت اط میان معلمان و دانش

ری در دروس اثرات محتوای مشارکت و همکاا»(، در تحقیقی با موضوع 2013) آدامز
های مشاارکتی اساتفاده کنناد دهد که اگر معلماان از اساتراتژی، نشان می«بر کالس درس

آموزان خواهد شد. در ایاا صاورت اثار افزایی محتوای دروس و موفقیت دانشباعث هم
 ها خواهند داشت.آموزان و محتوای دروس آنمث تی بر پیشرفت تحصیلی دانش

هاا و تربیات مادنی در بار مهاارت تأکیدر پژوهشی با (، د2016)برایان و همکاران 
 مادنی ترتی ت و هامهارت به که اندازه همان آموزدانش که یک است آموزان، معتقددانش

 جومشارکت و دموکراتیک شهروند تا دارد نیز احتیاج مدنی دانش محتوای به دارد، احتیاج

 و کننادمی تقویت را یکدیگر و دهبناش بر یکدیگر مدنی ترتی ات و هامهارت شود. دانش،
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 هااایاا شوند. گرفته نظر در یتشان یکساناهم و شوند آغاز کودکی دوران ابتدای در باید

 پرورش یابند. آن از خارج و مدرسه با مرت ط تجار  طریق از توانندمی

 
 سؤال تحقيق

 یمشاارکت، تمرکاز بار چگاونگ هیابه اود روح یاز راهکارها یکیکه  رسدیبه نظر م
مشاارکت در رشاد و توساعه  تینظر به اهم ایاست؛ بنابرا یها از دوران کودکآموزش

دوران  ژهیاو تیاو اهم یوپرورش رسامآماوزش قیاکشور و بازوم آماوزش آن از طر
دروس  یتماام یمحتوا  یبا تحل اپژوهش بر آن است ت ایا ران،یدر ا ییابتدا التیتحص

مشارکت و کاار مشاترک را مشاخص  یادهانم یریتوجه و بکار گ زانیم ،ییمقطع ابتدا
تاا چاه  ییمقطع ابتدا یدرس یهاکتا  یکه محتوا دیآیم شیسؤال پ ایا ایسازد؛ بنابرا
 کار مشترک و مشارکت هستند؟ ینمادها رندهیاندازه دربرگ

 
 شناسی پژوهشروش

های شناسی تحلی  محتوی به انجام رسیده است و کتا ایا پژوهش با استفاده از روش
قارار گرفتاه اسات.  موردمطابعهفارسی، علوم تجربی و مطابعات اجتماعی دوره ابتدایی 

 97است که در سال  شام  تکابی ، تصاویر و متا درسمحتوای هر سه کتا  یاد شده 
عنوان جامعه پژوهش )نمونه تمام شمار( انتخا  و مورد تحلیا  قارار گرفات. ابازار به

یمابندی و رمزگذاری متغیرهاسات کاه ستم مقوبهدر ایا پژوهش سی هادادهگردآوری 
عنوان )فهرست وارسی( یاد کرد. بادیا ترتیاب بارای وجاود هار یاک از از آن به توان
ی بودن برای مشارکت و کار مشترک رمزی ویژه )مانند صفر برای ن ودن و یک هامؤبفه
 در متا( در نظر گرفته شد. مؤبفه

پان  نفار از کارشناساان ازنظار مرباوط باودن باه ی مقدماتی با امطابعهایا ابزار در 
وتحلی  محتاوی ماوردنظر )روایای( ماورد ارزیاابی، و مفید بودن برای تجزیاه هامؤبفه
ی از محتاوای انمونهمنظور محاس ه پایایی ابزار فوق، قرار گرفت. به دییتأگذاری و نمره
اختیار رمزگذاران قارار روز در  15ی هبافاصلی در دو نوبت متوابی موردبررس هایکتا 

باه  82/0گرفت. سپس هم ستگی میان دو نوبت رمزگذاری محاس ه شد و مقدار عددی 
ق ول و موردنیاز بارای اطمیناان باه ابازار دست آمد که ایا مقدار هم ستگی پایایی قاب 

 .سازدیمگیری را مشخص اندازه
آماار اساتن اطی و گیری و به س ب محدود بودن حجم جامعه و عدم نیاز باه نموناه
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ی توصایفی هاعیتوزگیری از روش تحلی  محتوا فقط آمار توصیفی شام  همننیا بهره
تکابی ، تصاویر و بخش )های درسی در سه محتوای کتا استفاده شد. در ایا پژوهش 

متا( مدنظر بوده است. مقیاس تحلی  محتوای متا یک جمله کاما  )همننایا تحلیا  
ته است(، مقیاس تحلی  تصاویر یاک تصاویر یاا عکاس یاا به مضمون نیز صورت گرف

هم در ماتا و هام در آخار منفرد )نمودار و مقیاس تحلی  تکابی  یک پرسش ویژه یا 
( آورده شده است. مطاابق 1درس( بوده است. توزیع نمونه )جامعه( در جدول شماره )

ا حجام درس اسات. بیشاتری 278فص  و  66کتا  درمجموع دارای  هر سهبا جدول، 
درس( و کمتاریا حجام نیاز  104شده دروس مربوط به کتا  فارسی )یبررسمحتوای 

 مربوط به کتا  علوم تجربی دوره ابتدایی بوده است.
 

 يموردبررس هایکتابو فصول  هادرس: توزیع فراواني 1جدول شماره 
 نام كتاب

 پایه تحصيلی
 مطالعات اجتماعی علوم تجربی فارسی

 درس فصل درس فصل درس فصل

 - - 14 - 22 3 اول
 - - 14 - 17 7 دوم
 23 7 14 - 17 7 سوم

 22 6 13 - 17 7 چهارم
 22 5 14 - 14 5 پنجم
 24 12 14 - 17 7 ششم
 91 30 83 - 104 36 جمع

 
 هاافتهی

 تحليل محتوی مؤلفه مشاركت -الف
( 2ر جادول )وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب فارسی پایه اول تا ششم د

تحلی  محتوا در سه بخش متا، تصویر و تکابی  آورده شده است. با استناد به نتاای  
هاای مشارکت در بخش مؤبفهمورد به  20توان گفت که درمجموع در یم( 2جدول )

 مؤبفاهگانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشتریا میزان توجه به ایاا سه
ی پنجم و هاسالدرصد( و کمتریا میزان توجه نیز در  25)مربوط به سال اول و دوم 

مشاارکت در  مؤبفاهدرصد(. همننیا مشخص گردید که فراوانی  5ششم بوده است )
درصد بوده است. از طرفای دیگار مشاخص  20کتا  فارسی سال سوم و چهارم نیز 

گردید که در بخش تصویر نس ت به دو بخش دیگر یعنی بخش متا و تکلی  توجاه 
 شده است. مؤبفهدرصد( به ایا  55)یشتری ب
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 : توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب فارسي به تفکیک پایه تحصیلي2جدول شماره 
 یموردبررسبخش                  
 تكليف تصویر متن پایه تحصيلی

 جمع
 درصد فراوانی

 25 5 1 3 1 اول
 25 5 1 3 1 دوم
 20 4 0 2 2 سوم

 20 4 1 2 1 چهارم
 5 1 1 0 0 پنجم
 5 1 0 1 0 ششم

 جمع
 100 20 4 11 5 فراوانی
 - 100 20 55 25 درصد

 
وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب علوم تجربی پایه اول تا ششام در جادول 

( تحلی  محتوا در سه بخش متا، تصویر و تکابی  آورده شده است. باا اساتناد باه نتاای  3)
هاای مشاارکت در بخش مؤبفاهماورد باه  22توان گفت کاه درمجماوع در یم( 3ول )جد
مرباوط  مؤبفاهگانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشتریا میزان توجه به ایا سه

درصد( و کمتریا میزان توجه نیاز در ساال ساوم باوده اسات )فراوانای  9/40به سال دوم )
مشارکت در کتا  علوم تجربای ساال اول  مؤبفهوانی صفر(. همننیا مشخص گردید که فرا

. از طرفای استدرصد  6/13درصد و در سال ششم نیز  9درصد، سال پنجم  1/18و چهارم 
دیگر مشخص گردید که در بخش متا نس ت باه دو بخاش دیگار یعنای بخاش تصاویر و 

 شده است. مؤبفهدرصد( به ایا  5/54)تکلی  توجه بیشتری 
 

 زیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب علوم تجربي به تفکیک پایه تحصیليتو :3شماره جدول 
 یموردبررسبخش                     

 تكليف تصویر متن پایه تحصيلی
 جمع

 درصد فراوانی
 1/18 4 0 1 3 اول
 9/40 9 2 3 4 دوم
 0 0 0 0 0 سوم

 1/18 4 0 2 2 چهارم
 9 2 0 0 2 پنجم
 6/13 3 1 1 1 ششم

 جمع
 100 22 3 7 12 فراوانی
 - 100 7/13 8/31 5/54 درصد

 
وضعیت فراوانی مؤبفه مشارکت در بیا کتب مطابعات اجتمااعی پایاه اول تاا ششام در 

( تحلی  محتوا در سه بخش متا، تصویر و تکابی  آورده شده است. با اساتناد باه 4جدول )



 ...ییدوره ابتدا یدرس یهاکتاب یمحتوا لیتحل

 155 

هاای مشاارکت در بخش مؤبفهمورد به  32وع در توان گفت که درمجمیم( 4نتای  جدول )
مرباوط  مؤبفاهگانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشتریا میزان توجه به ایا سه

درصاد(.  5/12بوده است ) پنجم سالدرصد( و کمتریا میزان توجه نیز در  50به سال سوم )
مطابعاات اجتمااعی در برناماه  الزم به ذکر است که دو پایه اول و دوم ابتادایی فاقاد کتاا 
مشارکت در کتا  مطابعاات  مؤبفهدرسی خود هستند. همننیا مشخص گردید که فراوانی 

. از اساتدرصاد  5/12درصد و در سال پانجم نیاز  7/18ی چهارم و ششم هاسالاجتماعی 
طرف دیگر مشخص گردید که در بخش تصاویر نس ت به دو بخش دیگر یعنی بخش ماتا 

 .شده است مؤبفهدرصد( به ایا  8/43)ه بیشتری و تکلی  توج
 

توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه مشارکت در کتاب مطالعات اجتماعي به  :4 شماره جدول
 تفکیک پایه تحصیلي

 یموردبررسبخش                     
 تكليف تصویر متن پایه تحصيلی

 جمع
 درصد فراوانی

 - - - - - اول

 - - - - - دوم

 50 16 4 7 5 سوم
 7/18 6 1 4 1 چهارم

 5/12 4 2 0 2 پنجم
 7/18 6 1 3 2 ششم

 جمع
 100 32 8 14 10 فراوانی
 - 100 25 8/43 2/31 درصد

 
مشاارکت در مقایساه باا کا   مؤبفاه( توزیع فراوانی میزان توجاه باه 5در جدول )
پایاه  شاشی در هار های درسی فارسی، علوم تجربی و مطابعات اجتماعمحتوای کتا 

گانه متا، تصویر و تکلی  آورده شده است. باا های سهدوره ابتدایی و به تفکیک بخش
فه مشارکت در کتاا  فارسای مؤبتوان گفت که سهم توجه به یماستناد به نتای  جدول 

درصد( کا  محتاوی کتاا  فارسای  49/0)دوره ابتدایی، درمجموع کمتر از نیم درصد 
در  مؤبفهوده است. همننیا مشخص گردید که بیشتریا توجه به ایا پایه اول تا ششم ب

( 5درصد( بوده است. همننیا مندرجات جدول ) 9/1کتا  فارسی، در بخش تصاویر )
مشاارکت در کتاا  علاوم تجربای دوره ابتادایی،  مؤبفاهنشان داد که ساهم توجاه باه 

تجربی پایه اول تا درصد )کمتر از یک درصد( ک  محتوای کتا  علوم  53/0درمجموع 
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 63/0در بخاش تصاویری ) مؤبفاهششم بوده که در ایا بیا نیز بیشتریا توجه به ایاا 
 درصد( بوده است.

مشاارکت در کتاا  مطابعاات  مؤبفاه( ساهم توجاه باه 5نتای  نشاان داد )جادول 
اجتماعی دوره ابتدایی اندکی بیش از دو کتا  دیگر )فارسی و علوم تجربی( بوده است 

رصد از ک  محتوی کتا  مطابعاات اجتمااعی پایاه اول تاا ششام(. در کتاا  د 21/1)
مطابعات اجتماعی نیز به مقوبه مشارکت در بخش تصاویر، بیش از دو بخش دیگر )متا 

( در 5بنادی کلای نتاای  جادول )درصاد(. جمع 09/2و تکلی ( توجاه شاده اسات )
ی )فارسای، وردبررسامخصوص مقوبه مشارکت در ک  دوره ابتدایی در هر ساه کتاا  

 مؤبفاهعلوم تجربی و مطابعات اجتماعی( نشان داد که درمجموع ساهم توجاه باه ایاا 
هاای درسای فارسای، علاوم ی در کتا موردبررساکمتر از یک درصد از ک  محتاوای 

درصد(. مقایساه میازان  68/0تجربی و مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششم بوده است )
متا، تصویر و تکلی  نیز نشان داد که در بخاش تصاویری گانه سه هایبخشتوجه در 

 درصد(. 37/1ی مشارکت توجه شده است )مؤبفهبیش از دو بخش دیگر به 
 

های مشارکت در مقایسه با کل محتوای کتاب مؤلفهتوزیع فراواني میزان توجه به  :5 شماره جدول
 يموردبررسدرسي به تفکیک بخش کتاب و بخش 

 جمع كل تكليف تصویر متن یبررسموردبخش  نام كتاب

 فارسی

 4068 1046 557 2465 فراواني کل دوره ابتدایي
 20 4 11 5 مشارکت مؤلفهفراواني 

 49/0 38/0 9/1 2/0 درصد از کل محتوی

 علوم تجربی

 4113 926 1095 2092 فراواني کل دوره ابتدایي
 22 3 7 12 مشارکت مؤلفهفراواني 

 53/0 32/0 63/0 57/0 درصد از کل محتوی

 مطالعات اجتماعی

 2628 662 669 1297 فراواني کل دوره ابتدایي
 32 8 14 10 مشارکت مؤلفهفراواني 

 21/1 2/1 09/2 77/0 درصد از کل محتوی

 جمع

 10809 2634 2321 5854 فراواني کل دوره ابتدایي
 74 15 32 27 مشارکت مؤلفهفراواني 

 68/0 56/0 37/1 46/0 درصد از کل محتوی
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مشاارکت در محتاوای ساه کتاا  فارسای، علاوم  مؤبفه( میزان توجه به 1نمودار )
طور کاه در نماودار تجربی و مطابعات اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کرده است. هماان

ایاا متغیار در کتاا   شادهمشاهدههاای یفراواندرصد از  27نیز نشان داده شده است، 
درصاد( نیااز در کتااا   43مانااده )در کتاا  علااوم تجربای و باقیدرصااد  30فارسای، 

 مطابعات اجتماعی گنجانده شده است.

     

   

     

     

   

        

       

   

 

مقایسه میزان توجه به مؤلفه مشارکت در سه کتاب فارسي، علوم تجربي و  :1 شماره نمودار
 مطالعات اجتماعي پایه اول تا ششم

 
 تحليل محتوای مؤلفه كار مشترک -ب

( 6ار مشترک در بیا کتب فارسی پایه اول تا ششم در جدول )وضعیت فراوانی مؤبفه ک
تحلی  محتوا در سه بخش متا، تصویر و تکابی  آورده شده است. با اساتناد باه نتاای  

هاای کار مشترک در بخش مؤبفهمورد به  17توان گفت که درمجموع در یم( 6جدول )
 مؤبفاهیزان توجاه باه ایاا گانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشتریا مسه

ششام باوده اسات  سالدرصد( و کمتریا میزان توجه نیز در  4/29مربوط به سال اول )
کار مشترک در کتاا  فارسای  مؤبفهدرصد(. همننیا مشخص گردید که فراوانی  8/5)

درصد بوده است. از طرفی دیگر مشخص گردید که  6/17سال دوم، چهارم و پنجم نیز 
ت به دو بخش دیگر یعنی بخاش ماتا و تکلیا  توجاه بیشاتری در بخش تصویر نس 

 .شده است مؤبفهدرصد( به ایا  1/47)
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 در کتاب فارسي به تفکیک پایه تحصیلي توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک :6 شماره جدول
 یموردبررسبخش                   

 جمع تكليف تصویر متن پایه تحصيلی
 رصدد فراوانی

 4/29 5 1 3 1 اول
 6/17 3 1 1 1 دوم
 7/11 2 0 2 0 سوم

 6/17 3 0 2 1 چهارم
 6/17 3 0 0 3 پنجم
 8/5 1 0 0 1 ششم

 جمع
 100 17 2 8 7 فراوانی
 - 100 8/11 1/47 1/41 درصد

 
وضعیت فراوانی مؤبفه کار مشترک در بیا کتب علوم تجربی پایاه اول تاا ششام در 

محتوا در سه بخش متا، تصویر و تکابی  آورده شده است. با استناد ( تحلی  7جدول )
کاار مشاترک در  مؤبفاهمورد به  26توان گفت که درمجموع در یم( 7به نتای  جدول )

گانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشاتریا میازان توجاه باه های سهبخش
یا میزان توجه نیز در سال ساوم درصد( و کمتر 4/42مربوط به سال چهارم ) مؤبفهایا 

کار مشترک  مؤبفهدرصد(. همننیا مشخص گردید که فراوانی  7/7و ششم بوده است )
درصاد  8/3درصاد و در ساال پانجم نیاز  2/19در کتا  علوم تجربی سال اول و دوم 

. از طرفی دیگر مشخص گردید که در بخش تصویر معادل با دو بخش دیگر یعنی است
 درصد(. 50کار مشترک توجه شده است ) مؤبفه  به بخش متا و تکلی

 
 در کتاب علوم تجربي به تفکیک پایه تحصیلي توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک :7 شماره جدول

 یموردبررسبخش                      
 تكليف تصویر متن پایه تحصيلی

 جمع
 درصد فراوانی

 2/19 5 1 3 1 اول
 2/19 5 1 3 1 دوم
 7/7 2 0 2 0 سوم

 4/42 11 1 4 6 چهارم
 8/3 1 0 1 0 پنجم
 7/7 2 1 0 1 ششم

 جمع
 100 26 4 13 9 فراوانی
 - 100 4/15 50 6/34 درصد
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در بیا کتب مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششام در  وضعیت فراوانی مؤبفه کار مشترک
تکابی  آورده شده است. با اساتناد باه  ( تحلی  محتوا در سه بخش متا، تصویر و8جدول )

کاار مشاترک در  مؤبفاهماورد باه  26تاوان گفات کاه درمجماوع در یم( 8نتای  جادول )
گانه )متا، تصویر و تکلی ( اشاره شده است. بیشتریا میازان توجاه باه ایاا های سهبخش
ده اسات باو سال پانجمدرصد( و کمتریا میزان توجه نیز در  50مربوط به سال سوم ) مؤبفه

درصد(. الزم به ذکر است که دو پایه اول و دوم ابتدایی فاقد کتا  مطابعات اجتمااعی  6/7)
در  کاار مشاترک مؤبفاهدر برنامه درسی خود هستند. همننیا مشخص گردید کاه فراوانای 

درصاد  7/30درصاد و در ساال ششام نیاز  5/11ی چهارم هاسالکتا  مطابعات اجتماعی 
خص گردید که در بخش تصویر نس ت باه دو بخاش دیگار یعنای . از طرفی دیگر مشاست

 شده است. مؤبفهدرصد( به ایا  3/42)بخش متا و تکلی  توجه بیشتری 
 

در کتاب مطالعات اجتماعي به  توزیع فراواني میزان توجه به مؤلفه کار مشترک :8 شماره جدول
 تفکیک پایه تحصیلي

 یموردبررسبخش                   
 تكليف تصویر متن تحصيلیپایه    

 جمع
 درصد فراوانی

 - - - - - اول
 - - - - - دوم
 50 13 4 5 4 سوم

 5/11 3 2 1 0 چهارم
 6/7 2 1 0 1 پنجم
 7/30 8 1 5 2 ششم

 جمع
 100 26 8 11 7 فراوانی
 - 100 8/30 3/42 9/26 درصد

 
شاترک در مقایساه باا کا  کاار م مؤبفه( توزیع فراوانی میزان توجه به 9در جدول )
پایاه  شاشهای درسی فارسی، علوم تجربی و مطابعات اجتمااعی در هار محتوی کتا 

گانه متا، تصویر و تکلی  آورده شده است. باا های سهدوره ابتدایی و به تفکیک بخش
در کتاا   کاار مشاترک مؤبفاهتوان گفت که سهم توجاه باه یماستناد به نتای  جدول 

درصاد( کا  محتاوای کتاا   41/0)یی، درمجموع کمتر از نیم درصد فارسی دوره ابتدا
فارسی پایه اول تا ششم بوده است. همننیا مشخص گردید که بیشتریا توجه باه ایاا 

درصد( بوده است. همننایا منادرجات  4/1در کتا  فارسی، در بخش تصاویر ) مؤبفه
علاوم تجربای دوره  کار مشترک در کتاا  مؤبفه( نشان داد که سهم توجه به 9جدول )
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درصد )کمتر از یک درصد( ک  محتوی کتاا  علاوم تجربای  63/0ابتدایی، درمجموع 
در بخش تصاویری  مؤبفهپایه اول تا ششم بوده که در ایا بیا نیز بیشتریا توجه به ایا 

 درصد( بوده است. 18/1)
ات کار مشاترک در کتاا  مطابعا مؤبفه( که سهم توجه به 9نتای  نشان داد )جدول 

اجتماعی دوره ابتدایی کمتر از یک درصد و اندکی بیش از دو کتاا  دیگار )فارسای و 
درصد از ک  محتوی کتا  مطابعات اجتماعی پایاه اول  98/0علوم تجربی( بوده است )

تا ششم(. در کتا  مطابعات اجتماعی نیز به مقوبه کار مشترک در بخش تصاویر، بایش 
 درصد(. 6/1وجه شده است )از دو بخش دیگر )متا و تکلی ( ت

( در خصاوص مقوباه کاار مشاترک در کا  دوره 9بندی کلی نتاای  جادول )جمع
ابتدایی در هر سه کتا  موردبررسی )فارسی، علوم تجربی و مطابعات اجتماعی( نشاان 

کمتار از یاک درصاد از کا  محتاوی  مؤبفاهداد که درمجماوع ساهم توجاه باه ایاا 
رسی، علوم تجربی و مطابعات اجتماعی پایاه اول تاا های درسی فاموردبررسی در کتا 
گانه متا، تصاویر سه هایبخشدرصد(. مقایسه میزان توجه در  63/0ششم بوده است )

کاار  مؤبفاهو تکلی  نیز نشان داد که در بخش تصویری بایش از دو بخاش دیگار باه 
 درصد(. 3/1مشترک توجه شده است )

 
در مقایسه با کل محتوی  کار مشترک مؤلفهتوجه به توزیع فراواني میزان  :9 شماره جدول

 های درسي به تفکیک بخش کتاب و بخش موردبررسيکتاب

 جمع كل تكليف تصویر متن بخش موردبررسی نام كتاب

 فارسی
 4068 1046 557 2465 فراوانی ک  دوره ابتدایی

 17 2 8 7 کار مشترک مؤبفهفراوانی 
 41/0 19/0 4/1 28/0 درصد از ک  محتوی

 علوم تجربی

 4113 926 1095 2092 فراوانی ک  دوره ابتدایی
 26 4 13 9 کار مشترک مؤبفهفراوانی 

 63/0 43/0 18/1 43/0 درصد از ک  محتوی

مطالعات 
 اجتماعی

 2628 662 669 1297 فراوانی ک  دوره ابتدایی
 26 8 11 7 کار مشترک مؤبفهفراوانی 

 98/0 2/1 6/1 53/0 درصد از ک  محتوی

 جمع
 10809 2634 2321 5854 فراوانی ک  دوره ابتدایی

 69 14 32 23 کار مشترک مؤبفهفراوانی 
 63/0 53/0 3/1 39/0 درصد از ک  محتوی
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کار مشترک در محتوی ساه کتاا  فارسای، علاوم  مؤبفه( میزان توجه به 2نمودار )
طور کاه در نماودار ده است. هماانتجربی و مطابعات اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کر

ایاا متغیار در کتاا   شادهمشاهدههاای یفراواندرصد از  24نیز نشان داده شده است، 
طور مسااوی در دو کتاا  علاوم تجربای و مانده نیاز باهدرصد باقی 76فارسی بوده و 

 درصد(. 38مطابعات اجتماعی گنجانده شده است )هریک 

     

   

          

   

        

       

   

 
مقایسه میزان توجه به مؤلفه کار مشترک در سه کتاب فارسي، علوم تجربي و  :2 شماره مودارن

 مطالعات اجتماعي پایه اول تا ششم

 
 گيرینتيجه

ی اصالی شخصایت آید و شااکلهیمدوره ابتدایی اوبیا مرحله آموزش رسمی به شمار 
مقطع ابتدایی در تادویا  یابد؛ بذا باید در کلیه دروسیمکودک در ایا دوران مهم قوام 

محتوا و شیوه آموزش نهایت دقت و توجه را به کار گرفات. ایاا امار آماوزش مفهاوم 
شود. پژوهش حاضر نیز با ایا هدف به بررسای یممشارکت و کار مشترک را نیز شام  

دوره ابتدایی پرداخته است. نتای  تحلی  محتوا نشان داد که درمجماوع ساهم  هایکتا 
هاای مقوبه مشارکت و کار مشترک کمتر از یک درصد از ک  محتوای کتا  توجه به دو

درسی فارسی، علوم تجربی و مطابعات اجتماعی پایه اول تا ششم بوده که بسایار کام و 
گاردد. مقایساه میازان یمرسد و بزوم بازنگری در ایا زمیناه احسااس یمناچیز به نظر 
ی  نیز نشان داد که در بخاش تصاویری گانه متا، تصویر و تکلسه هایبخشتوجه در 
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توجه شاده اسات کاه باا توجاه باه اثرگاذاری  مؤبفهبیش از دو بخش دیگر به ایا دو 
 .استهای موردبررسی تصاویر در انتقال پیام، از نقاط قوت کتا 

همننیا نتای  نشان دهنده سهم بیشتر کتا  مطابعات اجتماعی در خصوص توجه باه 
 درسی مهبرنا کلی رویکرد به توجّه با اجتماعی مطابعات درسی مهبرنا. استمقوبه مشارکت 

 آورد. فاراهم را نوجواناان و اجتمااعی کودکاان و فردی تربیت هایینهزم کندیم سعی ملّی

 زنادگی در توانمند و آگاه مسئول، افرادی تربیت اجتماعی مطابعات غایی هدف روی،یاازا

 مهام زهحاو یاک اجتمااعی نیا اسات. مطابعااتو قوا اخالق به ی ندپا اجتماعی، و فردی

 )حاال، مختلا  یهازمان در گوناگون هاییطمح با او تعام  و انسان از که است یادگیری

 فرهنگای، اجتمااعی، اقتصاادی، تعام  )سیاسای، ایا گوناگون یهاجن ه و آینده( و گذشته

ای یرمجموعاهزه یک م نا در جامع عنوانبهکند و توجه به همکاری می بحث (…و محیطی
 و مشاارکت کردن اجتماعیدر کتا  مطابعات اجتماعی است.  موردتوجههای از سرفص 

 و رشاد آیاد، زیارامی شامار به تربیت و تعلیم نظام اهداف عابی از یکی صحیح، همواره
 ایجااد و ساازگاری موجاب و آیادیم دست شدن به اجتماعی سایه در اجتماعی اعتالی

اطرافیاان  باا نوجواناان و کودکاان یادگیری هنجارهاای جامعاه در صحیح، و سابم ارت اط
 کنند. شکوفا را خود های بابقوهتوانایی توانست خواهند آنان رهگذر ایا از و شود؛می

 آن تقویات آماوزش و بارای مساتمر تالش و ی صحیحگذارهدف ریزی اوبیه،برنامه

 یکای از دوره ایاا زیارا ارد،د اهمیت ابتدایی دوره در خصوصبه امر ایا است. ضروری

هاای عادت و رفتارهاا شخصایت، شاابوده و است انسانی هر زندگی تریا مقاطعحساس
 آننه پذیرد ومی انجام دوره ایا در که است تربیتی چگونگی ها، برانسان اساسی یادگیری

طور کاه گفتاه شاد اماا هماان؛ گرفات خواهاد قارار بنیان ایا آید، بردست می به بعدها
توجاه  مؤبفهدوره ابتدایی، جهت تروی  ایا  هایکتا ی مشارکت در مؤبفهبه  أسفانهمت
هاای دیگار نظیار پاژوهش نتای  ایا پژوهش با نتاای  پاژوهشای نشده است. یستهشا

همانند پژوهش حاضر نتای  وی نیز نشاان داد کاه ( همسو است. 1394حاجی صادقی )
بناابرایا اند؛ شدهواقعر عم  مورد غفلت مشارکت د ازجملههای آموزش فرهنگی مؤبفه

مشاارکت  مؤبفاهیزان درسی در بخش متون درسی بیشتر باه ربرنامهشود که یمپیشنهاد 
ی موفق مشارکت را در متون درسی بگنجانناد. از ق یا  مشاارکت هانمونهاشاره کنند و 

ماردم در  و شارکتی اقتصاادی و عمرانای هااپروژهچند نفار یاا شارکت در سااخت 
 ها که از ایا نمونه بسیارند.یماییراهپ
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یرناده ایاا موضاوع دربرگتوان با قرار دادن تصااویری کاه یمدر بخش تصاویر نیز 
ی ملای و هااطرحنمونه مشارکت مردم در  طوربهشد ) آموزاندانش هستند باعث تهیی 

 ت آموزان نساکشوری مانند انتخابات(. بخش تکابی  نیز نقش بسزایی در تشویق دانش
تاوان از یم ازجملاهقارار گیارد.  موردتوجاهازپیش مشارکت دارد که باید بیش مؤبفهبه 

 را انجام دهند. شدهخواستهی  تکابآموزان خواست تا با مشارکت یکدیگر دانش
توان با اشاره به موضوعات یا وقاایع و رویادادهایی کاه باا کاار یمدر متون درسی 

نمونه  عنوانبه، قرارداد مدنظرکلیدی را  مؤبفهایا  مشترک به نتیجه مطلوبی دست یافتند
ی و همننیا کار مشاترک اهستهتوان کار مشترک در یک صنعت مث  نفت یا انرژی یم

ی جهت ح  مسائ  را مدنظر قرار داد. در بخاش تصااویر نیاز آموزدانشدر یک گروه 
در بایا  توان از تصاویری استفاده نماود کاه موجاب تقویات روحیاه کاار مشاترکیم

توان به کاار مشاترک تعادادی کاارگر سااختمانی یاا یمآموزان گردد. برای نمونه دانش
تاوان یافات کاه یماشاره کرد که در ایا زمینه نیاز تصااویر زیاادی  آموزدانشتعدادی 

ی در ابقاای مفهاوم پررنگخود نقش  نوبهبهگویای حس کار مشترک باشند. تکابی  نیز 
آماوزان دارناد، بناابرایا بایاد در تکاابی  و ود یعنای دانشکار مشترک به مخاط یا خ

مثاال از  طورباهای شاود. یاژهوتوجاه  مؤبفهدر متون درسی به ایا  شدهدادههای یاتمر
 مشترک انجام دهند. طوربهآموزان خواسته شود که تمریا یا فعابیت را دانش

هاای یتفعابتدریس و ی فعال هاروشگیری از همننیا نیاز است که معلمان با بهره
های اجتماعی ازجمله مشارکت و کاار مشاترک را در گروهی سعی نمایند سطح مهارت

 آموزان ارتقا دهند.بیا دانش
 
 

 منابع
 باه  یدانشاگاه آزاد اساالم ازدهیا همنطق انینگرش دانشجو یبررس» ؛(1390) یمصطف یان،باغ ان ؛برزو ،مروت

 .93ا114 صص ،(48)12، يمطالعات ملفصلنامه  ،«یو انسجام اسالم یاتحاد مل
 گرایانه باا وپرورش انساانهای آماوزشبررسی چگونگی کاربست مؤبفاه»؛ (1394) و دیگران نازپری ،پورعلی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش  ،«آموزان در مدارس ابتدایی تهارانتحصیلی دانش یزهتأکید بر افزایش انگ
 .67ا81 (، صص11) 3 ی،در یادگیری آموزشگاهي و مجاز

 ( ؛ 1388پوریوسفی، حمید و بهاری، ح ی اه)« بار میازان مشاارکت زناان در  ماؤثربررسای عواما  اجتمااعی
 .49ا86 صص ،2 ماره، شاول ال، سي معاصرشناسجامعهمجله ، «ی غیردوبتی در شهر ت ریزهاسازمان

 ،ابگاوی جیناگ ) یمشارکت ی روش یادگیریاثربخشی بررس» (؛1394هره )ز ریم و سعادتمند،م حاجی صادقی
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 ،«اصافهان ( شاهرآموزان دختر سال اول راهنمایی )نظام قادیمساو( بر پیشرفت تحصیلی درس جغرافی دانش
 مرکاز :قام ،ین همایش ملي مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علـوم تربیتـي و روانشناسـي ایـراناول

 مطابعات تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.
 دهای آماوزی جهات مشاارکتارزیاابی عملکارد و مواناع فاراروی شاورای دانش» (؛1391سول )ر ،داوودی

، ش 3، دوره 1391زمستان  .رهیافتي نو در مدیریت آموزشيفصلنامه  ،«مدارس هاییتآموزان در فعابدانش
 .141ا155 صص (،12 یاپی)پ 4

 طراحی و اعت اربخشی برنامه درسی م تنی بر پرورش روحیاه تعااون در »(؛ 1391) و دیگران رحمانی، شورش
 .65ا82 صص ،2 ماره، شجدیددوره  ،نشریه تعاون ،«دوره متوسطه
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