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 چکيده
ُدف ایً پژوُض ةررشی ارجتاط  ؾيّدی و افلی ىضحّای کحاب ُدیَ ُای  آشيان پایَ 

 جياىی ىضحّای آن آىاری ی زاىؿَ و ىضحّا جضهیم-جّغیفی ٌّع از پژوُضچِارم اشث. 

 در . رشیده اٌد چاپ ةَ 1395 شال در کَ اشث طده ُدیَ ُای آشيان اطاره  ُای کحاب

 ىّرد ُای داده آوری زيؽ ةرای .اشث ةراةر آىاری زاىؿَ صسو ةا صسو ٌيٌَّ پژوُض ایً

 ٌّع دو در شپس طده اشحخراج ىذکّر ُای غفضات کحاب جيام آىّزطی اُداف اةحدا ٌیاز

 از ُا، داده جضهیم جسزیَ و ةرای و .اشث طده درج ىضحّا ىلایصَ و وشؿث زدول

یافحَ ُا ٌظان ىی دُد از ىٍؼر ارجتاط اشث. طده شحفاده ( ادرغد و فراواٌی(آىارجّغیفی

ىؤنفَ آداب و ىراشو ُا و اصکام ةا درغد  ؾيّدی ةیظحریً جّزَ ىؤنفان کحب درشی ةَ 

% را ةَ خّد 9% وکيحریً جّزَ را ةَ ىؤنفَ زِان آخرت داطحَ اٌد کَ فراواٌی 29فراواٌی  

جّزَ کيی و ةؿضی جّزَ ویژ اخحػاص داده اشث.و از ىٍؼر ارجتاط افلی ٌیز ةؿضی دروس 

ه ای ةَ ىؤنفَ ُا  اطحَ اٌد.از پژوُض صاضر ٌحیسَ ىی گیریو کَ کحاب ُدیَ ُای آشيان 

طاىم طض ىؤنفَ اغهی خداطٍاشی 1395پایَ چِارم اةحدایی در شال 

،پیاىتری،اىاىث،زِان آخرت ،كرآن و آداب،ىراشو ُاو اصکام اشث.ةرایً اشاس جاصدودی 

لی ةركرار ةّد و ىفاُیو کحاب ُای ُدیَ آشيان جّانی خّةی را ٌظان ارجتاط ؾيّدی و اف

ىی دٍُد.جػاویر در ةرخی زاُای کحاب ةا ىحّن و جيریٍات ُيخّاٌی ٌداطث اىا از ؾتارت 

 و زيهَ ُای كاةم فِو و در شعش داٌض آىّزان ُيان پایَ اشحفاده طده اشث.
چِارم ، اُداف ، ارجتاط  جضهیم ىضحّا، ُدیَ ُای آشياٌی پایَ :واشگبى کليدي

  افلی –ؾيّدی 
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 هقدهه

در ؾػر صاضر رطد و جّشؿَ، از اُداف اغهی زّاىؽ و یکی از ىِيحریً شیاشث گذاری ُای دونث ُا ةَ طيار ىیرود. روطً اشث 

 کَ رطد زّاىؽ در زىیٍَ ُای فرٍُگی ، اكحػادی و شیاشی در گرو ةرخّرداری از یک ٌؼام آىّزش پّیاشث.

زطی شٍگ زیر ةٍای جّشؿَ و رطد اكحػادی ،ازحياؾی و شیاشی ُر کظّری اشث .ٌلض اىّزش و پرورش ةَ ؾٍّان ٌِادی ٌؼام اىّ

طٍاخحَ طده اشث "کَ ىصئّنیث جضّل و دگرگٌّی ،غٍای فرٍُگ و جؿانی زاىؿَ ،ةَ کار گیری جکٍّنّژی و غٍؿث زدید را دارد ،کاىال

ر و جؿدیم رفحار فراگیران جالش ىی کٍد  و ةرای جضلق ُدفِایی فؿانیث ىی کٍد . در ایً ىّزش و پرورش فرایٍدی اشث کَ ةرای جغییآ.

ؾرغَ ی پٍِاورٌلض اشاشی ةر ؾِده ی ةرٌاىَ ی درشی اشث و ىضحّا ،یکی از ؾٍاغر ىِو ةرٌاىَ ی درشی ةَ صصاب ىی اید کَ ىی جّاٌد از 

 .(11، ص 1394زاده ،فزوٌيِر،ظریق کحاب درشی در ٌؼام جؿهیو و جرةیث ؾرضَ طّد .)ىػعفی 

آىّزش و پرورش یکی از اشاشی جریً ٌِادُای زاىؿَ ىی ةاطد کَ وػیفَ ی جؿهیو و جرةیث اُداف را ةرؾِده دارد و ةَ ظّر صحو 

ُای ؾيهکرد ایً ٌِاد در ةخض ُای ىخحهف فرٍُگی، شیاشی و ازحياؾی جادیرگذار اشث. اىروزه جؿداد كاةم جّزِی از کّدکان جضث آىّزش 

رشيی ٌؼام آىّزش و پرورش ُصحٍد، از ایً رو جّزَ ةَ ؾّاىهی کَ شتب ةِتّد ؾيهکرد ایً ٌؼام ىی طٌّد، ضروری اشث. یکی از ایً 

 (1373كّرچیان، ،ةَ ٌلم از 1395رصیو زاده و ُيکاران (ةرٌاىَ ی درشی ىی ةاطد  ؾّاىم ، ىضحّای آىّزطی و

درشی اشث .ىضحّای ةرٌاىَ درشی ُيان ىّضّؾات درشی اشث کَ از آن ةَ ؾٍّان ىضحّا وشیهَ ی ةرای جضلق ُدفِای  ةرٌاىَ 

(.ىضحّای ةرٌاىَ درشی از ٌؼر ٌلظی کَ در جضلق اُداف ةرٌاىَ ةازی ىی کٍد 1991وشیهَ ای ةرای رشیدن ةَ اُداف اشحفاده ىی طّد)اوةیر،

جّاٌد ةَ غّرت ىکحّب و یا طفاُی ارائَ طّد.ةرایً اشاس ىی جّان (.ةَ ؾتارت دیگر ىضحّا ىی 1991از اُيیث خاص ةرخّردار اشث ) کاٌهی ،

گفث ىحداول جریً طکم ىضحّا ،کحاب درشی اشث.کحاب درشی ىِيحریً اةزار یادگیری اشث و رشاٌَ ُای آىّزطی دیگر صّل ىضّر کحاب 

 (. 11ص1393دارد)ةَ ٌلم از ٌّریان، یادگیری ةَ ؾِده –درشی كرار دارٌد.درصلیلث کحاب درشی ٌلض ىضّری را در فرایٍد یاددُی 

 دارٌده ةر در اُيیث ةا رشاٌَ ای1393ً).  ٌّریان (اشث ایران کظّر در آىّزطی رشاٌَ جریً کارةرد پر و ىِيحریً درشی کحاب

 کحاب .ىیظٌّد دُی شازىان و اٌحخاب کحاب، ُدفِای جضلق راشحای در کَ اشث جيریٍِایی و جػاویر ٌّطحاری، ىاٌٍد ىخحهفی ةخظِای

 ایً .ىیگیرد كرار اشحفاده ىّرد زِان کظّرُای پرورش و آىّزش ٌؼاىِای در در کَ اشث آىّزطی رشاٌَ کارةردجریً پر و ىِيحریً درشی

ٌلض ىضّری کحاب ُای  درشی  ىّزب  .ىیکٍد ایفا جری اشاشی ٌلض دارٌد ىحيرکزجری ٌؼام کَ ایران چّن کظّرُایی در آىّزطی رشاٌَ

ىصحير جّشط ىؿهيان و طاگردان ىّرد اشحفاده كرار ةگیردو صحی گاُی اوكات ةؿٍّان جيام ةرٌاىَ درشی ىّرد جاکید ىؿهو  طده جا ةَ ظّر

 (.1991، ةَ ٌلم از آل جتیر،1393ةاطد.)ىضيد ٌّریان

د فکری و ذٍُی ةا ىالصؼَ ی ىّارد فّق ىضحّای ىعهّب کحاةِای درشی ىی جّاٌد داٌض آىّزان را ةَ چانض فکری وادارد واز زيّ

 .رُا شازد و پاشخگّی ٌیازىٍدیِای ؾػر زدید اٌصان ُا ةاطد

در ایً ىیان دروشی کَ ىصحلیيا ةَ ىؿارف اشالىی ىرةّط ىی طٌّد از اُيیث زیادی ةرخّردارٌد. در ایران، اشالم ةَ ؾحّان جفکر و 

ُای  َ جرةیث اشالىی ةر ؾِده دارد. یکی از زهّهٍد در زىیایدئّنّژی اغهی ىّرد پذیرش دونث و ىهث اشث و ٌؼام جرةیحی ٌیز رشانحی زدی

 .کحتی اشث کَ ىصحلیيا ةَ اىر جؿهیو و جرةیث اشالىی ىرةّط ىیظّد ىِو و اشاشی پرداخحً ةَ اىر جرةیث اشالىی، جّزَ ةَ ىضحّای

ی ةَ کهیَ ىحدُایی گفحَ ىی جضهیم ىضحّا از جکٍیکِای ىرةّط ةَ روش اشٍادی در پژوُظی ؾهّم ازحياؾی ىی ةاطد. روش اشٍاد

طّد کَ در آن ُا ُدف پژوُض ةا ىعانؿَ، جضهیم و ةررشی اشٍاد و ىحّن ةرآورده ىی طّد. چٍاٌچَ از ٌام جضهیم ىضحّا پیداشث، ایً جکٍیک 

 اشحخراج کٍد. ةَ جضهیم و آٌانیز ىضحّا ىی پردازد و ىی کّطد ةا اشحفاده از جضهیم، دادُِایی را در ىّرد ىحً

 جضهیم ىضحّا جؿاریف گٌّاگٌّی ةَ ؾيم آىده کَ جؿدادی از آن ةَ كرار ذیم اشث:از  

داٌیم رایف جضهیم ىضحّا راةعّر خالغَ ))كرار دادن كاؾده و ىضحّای ارجتاظات در ظتلات)ىلّنَ ُای (خاص ةراشاس كّاؾد،وجضهیم 

 .(126ص1394فزوٌيِر،و  ىػعفی زاده،ةَ ٌلم از 1381رایف،رواةط ةیً آن ىلّنَ ُا ةا اشحفاده از آزىّن ُای آىاری((جؿریف ىی کٍد.)

))طؿتاٌی(( جضهیم ىضحّای کحاب درشی را یک روش ؾهيی ةرای جظریش و ارزطیاةی ؾیٍی و ىٍؼو پیام ُای آىّزطی ىیداٌد. 

 .(116ص1390ةَ ٌلم از صصً ىرادی180ص، 1384)طؿتاٌی، 

ؾهيی پیاىِای ارجتاظی اشث از ٌؼر وی ایً روش کاىالً ؾهيی اشث و ةا  ةَ ىؿٍای جضهیم "جضهیم ىضحّا"ةارکّس ىؿحلد اشث کَ 

 (.13ص1380ةَ ٌلم از ٌادر شاالرزاده اىیری، ،8ص1959ةارکّس،  ( وزّد زاىؽ ةّدن، از ٌؼر ىاُیث، ٌیازىٍد جضهیهی دكیق و ىٍحؼو اشث.

ّد. روش کیفی جضهیم ىضحّا کَ گاُی اشحٍتاط در یکی از زدی جریً جلصیو ُای جضهیم ىضحّا، دو گٌَّ کيی و کیفی ذکر ىی ط

کارةردی ىّرد  -ٌحایر ةر اشاس ةّدن یا ٌتّدن ویژگی ُایی کَ در پیام جؿریف طده اشث، غانتاً ةرای ازرای ةِحر ىصائم در ؾهّم ازحياؾی 

جا ویژگی ُای خاغی در ىحً جّزَ كرار گرفحَ اشث. در جضهیم کيی، از طيارش واصدُای ىضحّایی اشحفاده ىی طّد و جالش ىی گردد 

 .ٌظّد اٌدازه گیری
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 بيبى هسئله  
 در و ىیرود کار ةَ ارجتاظی آطکار پیاىِای ىضحّا کيی و ىٍؼو ، ؾیٍی جظریش ةرای کَ اشث پژوُظی طیّه ی یک ىضحّا جضهیم

 ىحً یک زةاٌی ویژگیِای ىیحّان آن اشاس ةر کَ اشث روطی ىیظّد گفحَ گفحيان ٌیز جضهیم آن ةَ کَ ىضحّا جضهیم گفث ىیحّان ىسيّع

 ازحياؾی و فردی ُيچّن ویژگیِای زةاٌی غیر ىصایم ىّرد در ٌیز و طٍاخث ىٍؼو و ؾیٍی ةیٍاٌَ، واكؽ ظّر ةَ را طده یا ٌّطحَ طده گفحَ

 (.1387 ُيکاران، و ضغیيی اشحٍحاج ُایی ٌيّد.) وی گرایظِای و ٌؼرات و ىحً ٌّیصٍده یا گّیٍده

ث یادگیری ىحأدراز  فؿانیث ُای یادگیری داٌض آىّزان اشث ،اگر ةیً فؿانیث ُا یادگیری كتهی و فؿانیث ُای ادرةخظی ُر فؿانی

فؿهی ارجتاط ىٍعلی وزّد داطحَ ةاطد فؿانیث یادگیری ،جادیر ةتظحری در جغییر رفحار فراگیر خّاُد گذاطث، ةَ ُيیً دنیم جٍؼیو ؾيّدی 

 (.52ص1393ّا اشث کَ ةاید ىّرد جّزَ ةرٌاىَ ریزان و ىؤنفان ةرٌاىَ ُای درشی ةاطد.)ىضيدٌّریانو افلی دو اغم ىِو در شازىاٌدُی ىضح

 

:جلصیو ةٍدی ىٍعلی یک ىّضّع ةراشاس فّاغم زىاٌی اشث. یؿٍی آٌچَ کَ در ىضحّای کحاب ُدیَ تنظين ػوودي ویب توالی 

ام(کالس چِارم آىده اشث،ىی ةایصحی اداىَ ىّضّع ُای کحاب پایَ ُای آشياٌی ،ىّضّع ُای ) خداطٍاشی،پیاىتری ، اىاىث وكرآن و اصک

 دوم و شّم و پیض ٌیاز ىضحّای ایً ىّضّع ُا در پایَ پٍچو و طظو ةاطد.

 

،جٍؼیو ىضحّای یادگیری یک درس ةا درس ُای دیگر اشث ةَ ؾتارت دیگر اگر ىضحّای یک ىّضّع درشی در ىّضّع تنظين افقی 

ه كرار گیرد آن ىضحّا ةاید كتال در درس ىرةّظَ ارائَ طده جا داٌض آىّز آگاُی ُای ٌصتث ةَ آن ىضحّا کصب درشی دیگری ىّرد اشحفاد

کرده ةاطد و ةؿد در ىضحّای درس دیگری از آن اشحفاده طّد.دروس ةَ ظّر ُيزىان ةَ داٌض آىّزان داده ىی طّد ةاید ةیً آٌِا ارجتاط و 

»» ارجتاط ىّزب ىی طّد زٍتَ ُای گٌّاگّن یادگیری ُيدیگر را جلّیث کٍٍد و در ىخاظتیً  ُياٍُگی الزم وزّد داطحَ ةاطد و ایً

 ةّزّد آورٌد.««اٌدیظَ ٌؼام دار

 36غفضَ کَ ویژه اُم جظیؽ وکحاب دوم طاىم  118کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم طاىم شَ کحاب کَ کحاب اول طاىم 

ةا کحاب اول ایً کحاب را ٌیز ىعانؿَ ىی کٍٍد و کحاب شّم ویژه اكهیث ُای دیٍی اشث کَ غفضَ کَ ویژه اُم شٍث ىی ةاطد کَ ُيزىان 

 غفضَ ىی ةاطد. 61طاىم 

ُا ةراشاس طض ىؤنفَ ی خداطٍاشی ، پیاىتری ،اىاىث ،زِان آخرت، كرآن، آداب ، ىراشو را ٌؼر ىّرد ریآىا زاىؿَ ىا ٌیز ایٍسا در

 :کرد خّاُیو جضهیم اشث در ارجتاط ؾيّدی و ارجتاط افلی اطحراك داطحٍد ، زیر ولزد طرح ةَ آن طاخَ ُای زیر واصکام کَ

 

 زیرطاخَ ُا ىؤنفَ ُا

 ىِرةاٌی خداوٌد،دؾا،داٌایی وجّاٌایی خداوٌد،پظحیتان و ىایَ دنگرىی اٌصان ُا خداطٍاشی

 ٌام پیاىتران انِی ،ىِرةاٌی و اخالق و رفحار پیاىتر پیاىتری

 ریً اٌصان ُا،ویژگی ُای طاخع اىاىاناُم ةیث،ةِح اىاىث

 ىضم پاداش و ززا ،ةِظث و زٍِو،دتث وضتط اؾيال زِان آخرت

 پیام ُای كرآٌی طاىم آداب و اصکام و... كرآن

 اصکام وآداب اشالىی و ىراشو ُا و زظً ُا واشاىی زٌان ىؤىً ُا و اصکامآداب ،ىراشو

 

 پيطينه تحقيق
 م ىضحّا غّرت گرفحَ اشث :جضلیلات زیادی پیراىّن جضهی 

 1369 شال در روىی جکٍیک ویهیام اشاس ةر ایران اةحدایی دورة دیٍی جؿهیيات کحاةِای ىضحّای جضهیم خػّص در پژوُض اونیً

(اٌسام طد.ُدف 1369ارطددر داٌظگاه جرةیث ىؿهو ةَ وشیهَ ی ىّشی پّر) کارطٍاشی ٌاىَ پایان ؾٍّان ةَ پژوُض ایً غّرت گرفحَ اشث.

 ةَ فؿانیث، آىّزان داٌض جضریک ىیزان ٌؼر از اشالىی فرٍُگ درشی ُای کحاب ىضحّای و ىعانب ارائَ غهی ایً پژوُض ةررشی طیّها

ازکحاةِای جؿهیيات دیٍی دوره اةحدایی پایییً جر  یک ُر در ىحً ةا آىّزان داٌض درگیری طاخع - 1 : پژوُض ٌحایر . اشث پرشض و جفکر

طاخع درگیری  داٌض آىّزان ةا پرشض در ُر یک از کحاب ُای جؿهیيات دیٍی دوره اةحدایی پاییً جر -2ةّده اشث. %4از صد ىعهّب یؿٍی 

 % ةّده اشث.در ایً پژوُض طاخع درگیری ةا جػاویر صذف طده اشث.4از صد ىعهّب یؿٍی 
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 در .(غّرت گرفحَ اشث1383وىؼفر) ایياٌی وشیهَ ةَ کَ اشث پژوُظی روىی، ویهیام روش اشاس ةر دیگر ُای پژوُض زيهَ از

 دیٍی جؿهیيات ةا ىلایصَ در 1381 شال دةصحان دوم پایَ کار آشياٌی و کحاب ُای ُدیَ کحاب ىضحّای جضهیم ةَ ىضللان پژوُض ایً

هیيات جؿ کحاب در جػاویر و ىحً ةا آىّزان داٌض درگیری ضریب کَ اشث ىعهب ایً ایً جضلیق گّیای ٌحایر پرداخحَ اٌد. 1380 چاپ

ىٍسر ٌيی طّد.اىا ضریب درگیری   جػاویر و ىحً ةا اشث و ةَ درگیری داٌض آىّزان پاییً کار کحاب و آشياٌی ُدیَ ُای وکحاب دیٍی

 کحاب کَ غّرجی در در پرشض ُا ةیاٌگر ایً اىر اشث کَ کحاب ُدیَ ُای آشياٌی ىّزب درگیری ةیظحر داٌض آىّزان طده اشث.1/1

 ةا در ىلایصَ كتم اةحدایی دوم ُای کحاب درگیری ىضحّای ضریب کهی، ظّر ةَ . اشث کرده ؾيم ضؿیف ایً زىیٍَ رد كتهی دیٍی جؿهیيات

 درگیری شتب اةحدایی دوم پایَ در کار زدید کحاب و آشياٌی زدیدُدیَ ُای کحاةِای ایٍکَ ٌحیسَ . اشث پاییً ةصیار زدید کحاةِای

 .اشث طده ىضحّا ةا آىّزان داٌض

پایَ ی چِارم اةحدایی  رشياٌی و کحاب کاآشی ىیزان فؿال و غیر فؿال ةّدن ىضحّای کحاب ُدیَ ُای رر( ةَ ة1383) دُلاٌی 

 1383-84داخحَ اشث. ٌحایر ایً پژوُض صاکی از آن اشث کَ ىحً و جػاویر کحاب ُدیَ ُای آشياٌی و کحاب کار پایَ ی چِارم اةحدایی پر

 ةَ روش فؿال جدویً طده اشث.  %57ضریب درگیری  ةاغیر فؿانی پرشض ُای ُر دو  َ روش% ة 31و %25ةا ضریب درگیری 

جضهیم ىضحّای کحاب ریاضی پایَ اول ىحّشعَ ةر اشاس روش ویهیام روىی و "در پژوُظی جضث ؾٍّان ( 1392کرىی ، اشد ةیگی )

ائم در شعّح ةاالی صیعَ طٍاخحی ةصیار اٌدك اشث و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ جؿداد جيریً ُا و فؿانیث ُا و ىص "صیعَ طٍاخحی ةهّم 

 غرفا در شعش درك و فِو اشث . ةٍا ةر ایً داٌض آىّزان را ةرای یادگیری فؿال درگیر جيی کٍد. 

جضهیم زایگاه شازٌده گرایی ةَ ؾٍّان رویکرد جّیً یادگیری در کحاب "در پژوُظی جضث ؾٍّان ( 1393ؾاةدیٍی ةهحرك و ٌیهی )

ةدیً جحیسَ دشث یافحَ اٌد کَ در جّزَ ةَ ىّنفَ ی ىظارکث فؿال داٌض آىّزی کيحریً جّزَ ةَ  " 1388یی شال جضػیهی ُای اةحدا

َ ارزطیاةی جکّیٍی ٌیز کيحریً جّزَ در ُدیَ ُای آشياٌی )اغهی و فىظاُده طده و در ىّن کار(کحاب ُای ُدیَ ُای آشياٌی )کحاب 

کی از آن اشث کَ در ىلایصَ ، کحاب ُدیَ ُای آشياٌی ةا شایر کحب دوره اةحدایی )در صا ً ٌحیسَکحاب کار( و كرآن ىظاُده گردید. ای

 ث.ىّنفَ ىظارکث فؿال ، ٌلض جصِیم گری ىؿهو و ارزطیاةی جکّیٍی( کيحریً جّزَ را طاىم طده اش

يان پایَ چِارم   جضلیلات ىکفی ُياٌگٌَّ کَ ادةیات ٌظان ىی دُد درىّرد ارجتاط ؾيّدی و افلی ىضحّای کحاب ُدیَ ُای آش

 غّرت ٌگرفحَ اشث. نذا، ایً جضلیق در ٌؼر دارد ةَ ةررشی ارجتاط ؾيّدی و افلی ىضحّای کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم اةحدایی 

 ةپردازد.
 

 هدف پصوهص
 اىاىث، پیاىتری، خداطٍاشی،ىؤنفَ  6ةررشی ىیزان کارآىدی ارجتاط ؾيّدی .افلی کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم  ةراشاس 

 آداب و اصکام كرآن، زِان آخرت،

ةرای جؿریف درغد فراواٌی زٍتَ  (1395پایَ چِارم اةحدایی)«ُدیَ ُای آشياٌی»ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ در ایٍسا اُداف درس دوم کحاب 

 ُای شَ گاٌَ اُداف آورده طده اشث.
 

 هبرم ابتدایی.اهداف جسیی درض دوم کتبة هدیه هبي آسوبنی پبیه چ1جدول

 درس دوم:کّدکی ةر آب *

 اُداف ززیی

 آطٍایی ةا صضرت ىّشی)ع( ةَ ؾٍّان یکی از پیاىتران انِی.-1

 اصصاس ؾالكَ ٌصتث ةَ صضرت ىّشی)ع( و اؾيال و رفحار ایظان.-2

 ادای اصحرام ةَ صضرت ىّشی)ع( ةَ ؾٍّان یکی از پیاىتران انِی.-3

 ٌان ىؤىً.آطٍایی ةا آشیَ ةَ ؾٍّان یکی از ز-4

 اصصاس ؾالكَ و اصحرام ٌصتث ةَ آشیَ و اؾيال ورفحار آشیَ.-5

 جالش ةرای انگّ گرفحً از زٌدگی  و اخالق و رفحار آشیَ.-6

 آطٍایی ةا ٌيٌَّ ُای از یاری خداوٌد ٌصتث ةَ ةٍدگاٌض.-7

 اصصاس دنگرىی و ؾالكَ ةَ خداوٌد.-8

 ض.جظکر و شپاشگزاری از خداوٌد در ىلاةم ٌؿيث ُای-9

 .آطٍایی ةا پیام كرآٌی-10
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اُداف درس دوم را از ٌؼر ىضحّا ىی جّان ةَ شَ ظتلَ جلصیو کرد.از ٌؼر صیعَ ةراشاس ظتلَ ةٍدی طٍاخحی ،ؾاظفی و رواٌی 

در صیعَ رواٌی صرکحی كرار ىی گیرد.  6و 2در صیعَ ؾاظفی  و اُداف  9و  8،7،5،3در صیعَ طٍاخحی و اُداف 10و 4،1صرکث؛ اُداف 

 ةَ ىٍؼّر پردازش اظالؾات رشو گردیدو داده ُا درآن شازىان داده طده اٌد. 2زدول طياره 

 

 پبیه چهبرم ابتدایی«هدیه هبي آسوبى».توزیغ فراوانی درصدي اهداف درض دوم کتبة2جدول

 درس دوم اُداف ززیی صیعَ طٍاخحی صیعَ ؾاظفی صرکحی -صیعَ رواٌی زيؽ

 فراواٌی 3 5 2 10

 درغد 30% 50% 20% 100%

 

ُدف  3ةاطد.و جؿدادؾاظفی ىیصیعَ%اُداف در50درس دوم یؿٍی ُدف 10ُدف از  5(،جؿداد2ةراشاس ىٍدرزات زدول طياره )

صرکحی ىی ةاطد.ةاجّزَ ةَ ایٍکَ ُدف ُای صیعَ  –% اُداف در صیعَ رواٌی 20% اُداف در صیعَ طٍاخحی ةّده در صانیکَ فلط 30یؿٍی 

ةریک ىایَ اصصاشی،یک ُیسان جاکید ىی »و ُدفِای صیعَ ؾاظفی«ن یا ةازشازی چیزی کَ اصحياال یاد گرفحَ اشثةرصفغ کرد»طٍاخحی 

ةَ صرکات و اؾيال ىاُراٌَ ةدٌی چّن »( و ُدف ُای صیعَ رواٌی صرکحی 1393،ةَ ٌلم از ىضيد ٌّریان1980انکصاٌدرو ُيکاران،«.)کٍد

ُای گٌّاگٌّی کَ ةا فؿانیث ةدٌی و رواٌی ُر دو  زش کردن و اٌسام دادن ىظاغم و صرفٌَّطحً، جایپ کردن، ٌّاخحً آالت ىّشیلی، ور

درس ةایدةر ایسادؾالكَ و گرایض ٌصتث ةَ ىّضّؾات خاغی % از اُداف50ةٍاةرایً ىی جّان ٌحیسَ گرفث کَ«.طّد شروکار دارٌد، گفحَ ىی

% اُداف درس ةاید ةر صرکات و اُداف ىاُراٌَ جاکید 20ای ذٍُی ةاطد و %اُداف درس ةاید ىحيرکز ةر فرایٍد30ُجّزَ ٌيایٍدوةرای جضلق

داطحَ ةاطٍد.جّزَ ةَ ایً ٌکحَ ضروری اشث کَ صیعَ طٍاخحی و ؾاظفی و صیعَ رواٌی صرکحی کاىال از ُو زدا ٌیصحٍدةٍاةرایً ىؿٍی 

در ایً ىذال ىی جّان گفث در راةعَ ةا ارجتاط  افلی ىعانب -جيرکز ةریک صیعَ،غفهث از صیعَ دیگر ٌیصث.ةاجّزَ ةَ ارجتاط ؾيّدی 

آىّزان را ةا پایَ ىعانب درس آطٍا کرده و در ىرصهَ ةؿد از زٍتَ ؾاظفی ؾيّدی ىعانب اةحدا آىّزگار ةا ةذل جّزَ ةَ صیعَ طٍاخحی داٌض

کٍد انگُّای پذیرفحَ زگار شؿی ىیآىّزگار شؿی ىی کٍد اصصاس ؾاظفی ٌصتث ةَ ىعانب آىّزطی پیدا کٍٍد و در صیعَ رواٌی صرکحی آىّ

طده در ىرصهَ ؾاظفی جّشط داٌض آىّزان را ةَ انگّ ُای رفحاری و ذٍُی آٌِا پیٌّد دٍُد.و در راةعَ ةا ارجتاط افلی شؿی طده اشث صیعَ 

ّزطی ىی ُای ىخحهف در ىّضؿات ىخحهف درشی ةَ غّرت ارجتاط ُای ُيَ زاٌتَ ةیً ىّضّع و دروس ىخحهف ةَ ارائَ ىعانب آى

آىّزان را ُيزىان ةاُو کحی داٌضصرکٍد زٍتَ ُای ىخحهف طٍاخحی،ؾاظفی و رواٌیپردازد.آىّزگار در ٍُگام جدریس ىّضّع شؿی ىی

درگیر ىّضّع کرده کَ داٌض آىّزان ؾالوه ةر ایٍکَ ىعهب آىّزطی را ىحّزَ ىی طّد خّد ةحّاٌٍد ٌصتث ةَ آن اصصاس ؾاظفی و رواٌی 

 دُد. صرکحی را ةروز

 

 سواالت تحقيق
  :شّاالت اغهی 

کحاب ُدیَ ُای آشياٌی پایَ چِارم ةَ چَ ىیزان ةَ ىؤنفَ ُای خداطٍاشی،پیاىتری،اىاىث،زِان آخرت، كرآن،آداب و اصکام جّزَ 

 داطحَ اشث؟

 :شّاالت فرؾی 

 1َاشث؟ . کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم در ارجتاط ؾيّدی ةَ چَ ىیزان ةَ ىؤنفَ ُا  جّزَ داطح 

 2کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم در ارجتاط افلی ةَ چَ ىیزان ةَ ىؤنفَ ُا  جّزَ داطحَ اشث؟  . 

 جبهؼه آهبري
 ُای آشيان پایَ چِارم  ُدیَ 

 روش
 ایً جضلیق ةَ روش جضهیم ىضحّا غّرت گرفحَ اشث.

 

 نوع پصوهص
 .ىیپردازد درشی کحاب آطکار ویژگی ُای ىضحّای جتییً ةَ جّغیفی ىضحّای جضهیم .اشث جّغیفی پژوُظِای ٌّع از پژوُض ایً

 جضهیم ٌّع ایً (.1393  ٌّریان، (ىیٍياید جّغیف را درشی کحاب یک اُداف ویا جيریٍِا جػاویر، ٌّطحاری، ىحً ىضحّا جضهیم ٌّع ایً



 678 -687، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 ةرای جّغیفی، ىضحّای ٌّع جضهیم زا پژوُض اٌسام ةرای کهی ظّر ةَ .ىحً یک ةارز ىضحّای کيی جّغیف یؿٍی اشث از وكّع ةؿد ىضحّا

 نغات ىحً، اةؿاد طاىم ىیحّاٌٍد اززا ایً کَ گرفث ٌؼر در ةررشی واصدُای ىٍعلی ؾٍّان ةَ ىیحّان را آن اززا ىحً، جضهیم و ةررشی

 پاراگراف ُا و انيذم ُا،زيهَ ُا ضرب و واژگان ىاٌٍد نغات از گروُی خارزی، نغات طدُاٌد، جؿییً پیض از یک فِرشث در کَ خاغی

  (.1387ُيکاران،  و ةاطٍد)ضغیيی

 

 یبفته هب
 1کحاب ُدیَ ُای آشياٌی پایَ چِارم در ارجتاط ؾيّدی ةَ چَ ىیزان ةَ ىؤنفَ ُا  جّزَ داطحَ اشث؟ . 

  

 

 

 

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب زیرطاخَ ُا ىؤنفَ 

 خداطٍاشی

 2 11.درس دوم:کّدکی ةرآب.ةخض گفث و گّ کٍید.ص1 آطٍایی ةا ىِرةاٌی خداوٌد

17% 
 6 118.درس ٌّزدُو:ةخض دؾا کٍیو.ص1 آطٍایی ةا دؾا و ٌیایض

 5 13.ص12.شّره ی ظالق آی1َ اٌایی و جّاٌایی خداوٌدآطٍایی ةا د

 4 ةَ پظحیتاٌی خداوٌد اطاره دارد.93.درس پاٌزدُو ص1 پظحیتان و ىایَ دنگرىی اٌصان ُا

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب یرطاخَ ُاز ىؤنفَ 

 پیاىتری
 5 17.درس دوم:)کّدکی ةرآب(.ةخض ةگرد و پیدا کً.ص 1 آطٍایی ةاٌام پیاىتران انِی

13% 
 8 66.درس دُو ةَ اىیً ةّدن پیاىتر)ص(شخً گفحَ اشث.ص2 آگاُی از ىِرةاٌی پیاىتر اشالم

 فراواٌی جؿداد ٌَ ُای ذکر طده در کحابٌيّ زیرطاخَ ُا ىؤنفَ 

 اىاىث

 12 42.درس طظو .ةَ ىؿرفی اىام ىّشی کاػو)ع(اطاره ىی کٍد.ص1 آطٍایی ةا ائيَ اظِار

21% 

آطٍایی ةا اىاىان ةؿٍّان ةِحریً 

 اٌصان ُا
 4 60اىام زّاد)ع( دارد .ص.درس ُظحو اطاره ةَ طساؾث1

خع آطٍایی ةا ویژگی ُای طا

 اىام زىان
 5 .درس ُظحو ةَ طؿری از اىام رضا)ع(کَ ةَ اىام زىان اطاره دارد.1

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب زیرطاخَ ُا ىؤنفَ

 زِان آخرت
 آطٍایی ةا ٌام ةِظث و زٍِو

 .اطاره ةَ دیدن ٌحیس12َ-8.درس ُسدُو:شّه زنزال،آیات1

 112اؾيال.ص
6 

9% 

 3 111.ص 12-10درس ُسدُو:شّره اٌفعار،آیات.2 آگاُی از دتث و ضتط اؾيال

 ىؤنفَ زیرطاخَ ُا ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب جؿداد فراواٌی

 كرآن ُای كرآنآطٍایی ةا ةرخی پیام 13.ص12شّره ظالق آیَ 11 11%

 َىؤنف زیرطاخَ ُا طده در کحاب ٌيٌَّ ُای ذکر  جؿداد فراواٌی

29% 
15 

  

ةَ اصحرام گذاطحً ةَ ُيصایگان  درس پٍسو:

 37اطاره دارد.ص

آطٍایی ةاةرخی از آداب اشالىی ىذم 

 شالم کردن و ٌضّه خّردن وآطاىیدن.

ُا و آداب وىراشو

 اصکام

 آطٍایی ةا جیيو و اصکام آن 49ةَ جیيو و اصکام اطاره دارد.ص درس ُفحو:  4

 

5  
ىا ةَ ىصسد ىی رویو(.جػّیری از درس شّم:)

 20ٌياز زياؾث.ص
 ٌياز زياؾث وٌياز آیاتةاآطٍایی

5  
درس دُو:) روطً جریً طب(.ةَ ةؿذث پیاىتر  

 اطاره دارد.

ةاىراشو ىیالد ٌتی اکرم)ص( آطٍایی

 وؾید فعر
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 2ّزَ داطحَ اشث؟. کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم در ارجتاط افلی ةَ چَ ىیزان ةَ ىؤنفَ ُا  ج 

 

 هؤلفه :خداضنبسی

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب دروس

 كرآن

 46.پیام كرآٌی ص1

 48ص 163. شّره ی ةلره،آیَ 2

 90.پیام كرآٌی ص3

8 25% 

 %37.5 12 27.درس دوم)کّچ پرشحّ ُا(.ةخض درك و دریافث ص1 فارشی خّاٌداری

 %22 7 از ُيَ ىِرةان جر رس اول:.د1 فارشی ٌّطحاری

 %15.5 5 32.درس ُظحو:اطاره ةَ خداوٌد یکحا دارد.ص1 ىعانؿات ازحياؾی

 

 هؤلفه :پيبهبري

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب دروس

 كرآن
 22.صرفِای آشياٌی)كػَ ی كرآٌی(ص1

 30.شّره ىریو آیَ 2
11 44% 

 %4 2 3.درس اول:)ُيصایَ ُا(.اطاره ةَ صدیخ پیاىتر دارد.ص1 یىعانؿات ازحياؾ

 %32 8 10اجفاق شاده.ةخض دیدن خّةی ُا ص .درس دواٌزدُو:1 فارشی خّاٌداری

 %16 4 117.درس دوم:داشحاٌِا.ةخض جيریً.ص1 فارشی ٌّطحاری

 

 هؤلفه: اهبهت

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده درکحاب دروس

 نكرآ
 62.اٌس ةا كرآن ص1 

 74.اٌس ةا كرآن ص2
5 28% 

 %11 2 87.درس دُو:)ةاغچَ اظفال(.اطاره ةَ اىام ؾهی)ع(.ص1 فارشی خّاٌداری

 %22 4 .اطاره ةَ دُيیً اىام52ص 9.جيریً طياره 1 فارشی ٌّطحاری

 %5.5 1 41.ضرب ؾدد در کصر:اىام صصیً )ع( .ص1 ریاضی

 %33.5 6 91.درس دوم:)ٌاٌَ ُای ىهی ىا( اطاره ةَ کهيَ اىام دارد.ص1 ىعانؿات ازحياؾی

 

 هؤلفه: جهبى آخرت

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکرطده در کحاب دروس

 كرآن
 4.ص4.شّره ی اةراُیو آیَ 1

 66.ص89.شّره ی ٌيم،آی2َ
6 - 

 

 هؤلفه: قرآى

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب دروس

 %27 4 75.فػم چِارم:اٌدازه گیری.آیَ كػع.ص1 یاضیر

 كرآن
 .16.پیام كرآٌی ص 1

 )پیام كرآٌی(2.شّره ی جغاةً،آی2َ
10 67% 

 %6 1 80.درس چِاردُو:)آخریً یاور آفحاب(.ةخض جيریً ص1 فارشی ٌّطحاری



 678 -687، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 هؤلفه:آداة و هراسن هب و احکبم

 فراواٌی جؿداد ٌيٌَّ ُای ذکر طده در کحاب دروس

 كرآن
 .37.ص4.شّره اةراُیو،آی1َ

 96.پیام كرآٌی ص2
8 17% 

 %24 11 .درس دوم:)ایٍسا ىضهَ ىاشث(.اطاره ةَ  ىصسد وىراشيات دارد.1 ىعانؿات ازحياؾی

 %19.5 9 90:)فرىاٌده دنِا(.ص 11.درس1 فارشی خّاٌداری

 %28.5 13 80خض جيریً.صة )آخریً یاور آفحاب(. .درس چِاردُو:1 فارشی ٌّطحاری

  %11 5  71ضرب وجلصیو .جّزَ ةَ ىاه ىتارك رىضان.ص .فػم شّم:1 ریاضی
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 بحث و نتيجه گيري
ةَ رطد اخالكی و شازگاری ازحياؾی داٌض آىّزان اشث.  يکزِان ، کرشراشرةیث دجرکهیَ ٌؼام ُای جؿهیو ویریکی از وػایف خع

ىّزان و فراُو کردن آدیٍی و اشالىی داٌض  ورشریکی از كّی جریً ٌِادُای جرةیحی ٌلض ىؤدری در ُدایث و پ کحاب ُای درشی ةَ ؾٍّان

 .اىکاٌات و طرایط ىٍاشب ةرای ایساد جغییرات ىعهّب در آٌان را ةر ؾِده دارٌد

كرار و افلی ىّرد ةررشی در ایً جضلیلی کَ اٌسام طد،کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم اةحدایی از ىٍؼر ارجتاط ؾيّدی

%پرداخحَ اشث کَ ٌظان از جّزَ 29گرفث.یافحَ ُا ٌظان دادکَ از زٍتَ ارجتاط ؾيّدی ةیظحر ةَ ىؤنفَ آداب و ىراشو ُا و اصکام ةا فراواٌی 

را ةَ خّد اخحػاص % 9ىؤنفان کحب درشی ةَ آداب و اصکام اشالىی دارد و کيحریً جّزَ ٌیز ىرةّط ةَ ىؤنفَ زِان آخرت اشث کَ فراواٌی 

%درغدةَ دشث آىدکَ 11%درغد وكرآن13%درغد،پیاىتری 17%درغد،خداطٍاشی ةا21داده اشث.و فراواٌی ىؤنفَ ُای دیگر طاىم اىاىث ةا 

ایَ ٌظان ىی دُد ةَ ظّر جلریتی جّزیؽ فراواٌی ازىٍؼر ارجتاط ؾيّدی  درایً ىؤنفَ ةَ ُو ٌزدیک اشث.و از زٍتَ ارجتاط افلی  جيام دروس پ

ٌّطحاری و ىعانؿات ازحياؾی( ةَ ىؤنفَ خداطٍاشی _چِارم ىّرد ةررشی كرار گرفث کَ ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ دروس )كرآن،فارشی خّاٌداری 

%را ةَ خّد اخحػاص داده اشث کَ ٌظان از جّزَ ىؤنفان کحب درشی در درس 37.5پرداخحَ اٌد کَ در ایً ىیان فارشی خّاٌداری فراواٌی 

%درغدةیظحر جّزَ را ةَ ایً ىؤنفَ 44ةیظحر ةَ ىؤنفَ خداطٍاشی ةّده اشث. ودر ىؤنفَ پیاىتری،درس كرآن ةا فراواٌی فارشی خّاٌداری 

%درغدةیظحریً جّزَ را ةَ ىؤنفَ اىاىث و فارشی ٌّطحاری 33.5ٌصتث ةَ کحب دیگر داطحَ اشث و درس ُای  ىعانؿات ازحياؾی ةا فراواٌی 

 زَ ٌصتث ةَ کحب دیگر را ةَ ىؤنفَ آداب ،ىراشو ُا و اصکام داطحَ اشث.%درغدةیظحریً ج28.5ّةا فراواٌی

ةاجّزَ ةا ایً یافحَ ُا و زداول ىی جّان گفث در دروس ىخحهف از ىٍؼر ارجتاط ؾيّدی ةَ ظّر جلریتی جّزیؽ ىؤنفَ ُا ٌزدیک   

اىا از ىٍؼر ارجتاط افلی، ىؤنفان کحب درشی جّزَ  اشث کَ ٌظان از جؿادل و جّازن ىؤنفَ ُادر کحاب ُدیَ ُای آشيان پایَ چِارم دارد

زیادی ةَ جؿادل و جّزان ىؤنفَ ُا ٌداطحَ اٌد.پس ىؤنفان کحب درشی درویرایض و جانیف کحب پایَ چِارم اةحدایی در ادوار ةؿدی ٌصتث ةَ 

 ازن خّةی ىیان ىؤنفَ ُا ةركرار شازٌد.دروشی کَ فراواٌی  ةیظحر وکيحری ٌصتث ةَ ىؤنفَ ُا داطحَ اٌدجسدید ٌؼر فرىّده و جؿادل وجّ
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 هراجغهنببغ و 

در ىلایصَ ةا  1381ب کارپایَ دوم دةصحان چاپ(.جضهیم ىضحّای کحاب ُدیَ ُای آشياٌی و کحا1383ایياٌی و ىؼفر.) [1]

 .115-142،شال شّم ،غع7جؿهیيات دیٍی پایَ دوم اةحدایی.فػهٍاىَ ٌّآوری ُای آىّزطی.طياره

،جضهیم ىضحّای کحاب ُای درشی،جرزيَ اشياؾیم ىػعفی زاده وٌادر 1381داٌیم رایف، [2]

 (،اروىیَ:اٌحظارات اریّ صان،چاپ دوم.1394فزوٌيِر)

 .،جضهیم ىضحّای کحاةِای درشی دوره اةحدایی،جِران،آییژ(1390)،ٌرگس،صصً ىرادی [3]

 جضهیم ىضحّای کحاب ؾهّم جسرةی پٍسو اةحدایی ةراشاس روش(.1395رصیو زاده، طادی.،صازی،ةیٍا.،پّركهی،صيید.) [4]

 ویهیام روىی و فرىّل خّاٌایی فرای.ُيایض ةیً انيههی رواٌظٍاشی و ؾهّم جرةتحی ..

 ىضحّا. جضهیم(.1387ىٍػّره ) یادآور ٌیکروش، و فاظيَ شیده اشکّیی، دوشث صق ىؿػّىَ؛ ىی،ٌصا رضا؛ ضغیيی، [5]

 .52-41،ص 53یکو،طياره  و ةیصث دوره ایران، پرشحاری ةاكری

 .چاپ دوم،اریّ صان  اٌحظارات: اروىیَ، جضهیم ىضحّای کحاب ُای درشی (.1394،ٌادر.)فزوٌيِر.،ىػعفی زاده ،اشياؾیم [6]

(.جضهیم ىضحّای کحاب ُای درشی جؿهیيات دیٍی دوره اةحدایی،پایان ٌاىَ کارطٍاشی 1369صيد.)ىّشّی پّر،ا [7]

 ارطد،داٌظگاه جرةیث ىؿهو.

 .اٌحظارات طّرا :جِران .درشی کحاةِای ىضحّای جضهیم ؾيهی (. راٍُيای1393ىضيد) ٌّریان، [8]

 داٌظگاه :جِران (،1373اىیری) ٌادرشاالرزاده جرزيۀ اٌصاٌی، و ازحياؾی ؾهّم در ىضحّا جضهیم ،1965 آر،.آل ُّنصحی، [9]

 .ظتاظتایی ؾالىَ
[10] Connelly. F. M., & Clandinin, D, J. (1991). "The international encyclopedia of 

curriculum. New York: Pergamon press 

[11] Obery, A. A. (1991). "Curriculum decisions". The international encyclopedia of 

curriculum. New York: Pergamon, press. 
   


