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بررسی و مدیریت میزان همسویی معلمان ابتدایی با اهداف پرورشی و تاثیر آن بر تدریس
اثربخش آنها در استان اصفهان
سعید زمانی پور
کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر اصفهان

چکیده
پژوهش حاضررر با هدف بررسرری میزان همسررویی معلمان با اهداف پرورشرری آموزش و پرورش و تاثیر آن بر تدریس اثربخش ان ا
شرد است .اامعه آمار مور بررسی للیه معلمان مقع ابتدایی مدار اصفهان ر سال تحصیلی  ۰۰۱۰-۰۰۱۱بو اند له ح م
نمونه  ۰۱نفر تعیین شرد .به مظوور بررسری میزان همسررویی معلمان با اهداف از سرا ته و برا بررسری تدریس اثربخش از سرریاهه
مشراهد عیظی و لتابخانه ا و تحلیلی اسرتفا شرد .ر رابعه با تحلید ا  ،براسرا یا ته ها آزمون برابر نمونه ا استفا
شرد اسرت .پژوهش همسویی معلمان مور بررسی به رور معظا ار از ارزش متوسط باالتر است .متغیرها مدرک تحصیلی ،رشته
دمت ر همسویی معلمان تاثیر ندار و معلمان ارا همسویی باال با اهداف پرورشی از تدریس اثربخش
تحصیلی و سابقه
تر ر مقایسه با معلمان با همسویی پایین بر ور ار هستظد.
واژگان کلیدی :همسویی معلمان ،آموزش و پرورش ،تاثیر بر نقش تدریس ،آموزش و پرورش اصفهان ،معلمان ،مقایسه
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 -1مقدمه
هدف از لقت انسران ییست هدف از تربیت انسان ییست هدف از تدوین هدف ییست ارر ررار باشد ر ررن
بیست و یكم له رصد رابد تواهی از ردرت لشورها ر نیرو انسانی آنها نهفته است ،به پیشر ت همه اانبه ر
زمیظهها ر  ،ااتماعی ،ارتصرا  ،صرظعتی و رهظ ی سرت یا ته شو  ،به شخصیتها رشد یا ته ،مغزها
اندیشمظد و ستها ماهر و توانا نیاز است.
از یرباز متخصرصان تربیتی به نقش عوامد محیعی و ننتیكی ر تربیت ا را تواه اصی اشتهاند و تواه به هر
و بعد اسمی و روانی انسان را سرلوحه برنامهها تربیتی و ررار ا اند .اما همیشه این سؤال باری بو له ری
سال ها محدو عمر هر ر  ،بهترین زمان اریان تعلیم و تربیت ،یه ورت و ی ونه است سال ها سال ،نوریه
پر ازان مختلف به اهمیت آموزش ر نواوانی و اوانی تألید اشررتظد اما لم لم نیاز به زمان بیشررتر برا لسرر
ارالعات بیشتر نوریه پر ازان را بر آن اشت تا آموزش ها رسمی را از وران لو لی آغاز لظظد.
روان شرظاسران نیز لم لم متقاعد شدند له سال ها اولیه زندری و ور پیش بستان و بستانب به عظوان وران
حسا و سرنوشت ساز معرح است .و  ۰791به نقد از ماسن و همكاران ۰79۰ ،ترامه یاسایی۰19۱ ،ب
ر صورتی له امكانات صحیح و مظاس و محیط تربیتی سالم ر ستر لو لان ررار ریر  ،با تدوین برنامه ها
مظاس  ،می توان از آموزش رسمی ،ر آموزش و پرورش لو لان بهر صحیحی رر ت.
یظان له تحقیقات بسرریار ر اروپا و آمریكا این حقیقت را آشرركار سررا تظدچ یظان ه حتی ارر ربد از  6سررال ی از
ررف مربیران و پرورش لراران رت الز به عمد آید و لو لان ور بسرررتان ،ر معرر ت ارع و عالیت ها
سازند ررار ب یرند ر آیظد نه تظها از بسیار از مشكالت ر تار آنها الوریر میشو  ،وپتیت و بتیز ۰77۰ب بلكه
به مقدار رابد مالحوها رشد هوشی آنها ا زایش یا ته ،وپترسون  ،۰77۰به نقد از موسایی۰19۱ ،ب و از بسیار از
نابسامانیها عارفی آنها الوریر به عمد واهد آمد.
سیر تحقیقات ان ا شد متخصصان علو تربیتی را به این سمت هدایت لر له وران آموزش و پرورش بستان
ویعظی همان وران اولیه زندری انسرانب ،نقش حسا و تعیینلظظد ا ر آیظد لو لان واهد اشت .پس از این
تحقیقات ،نقش و اهمیت ای ا یك سیستم رسمی آموزش و پرورش برا لو لان بستانی مور تواه متخصصان
علو تعلیم و تربیت ررار رر ته است.
ر یك سریستم آموزشی ،معلم ،انش آموز و محتوا واهدافب نقش اصلی را ایفا می نمایظد .معلمان تالش می لظظد،
ر یاریوع اهداف آموزشی و پرورشی تعیین شد  ،انش آموزان را هدایت نمایظد .آشظایی معلوع و صحیح معلمان
از اهداف آموزش و پرورش واهداف ور ابتدا ییب ،ضرمن روشن لر ن مسیر حرلت ،انتخاع ابزار ،محتوا و استفا
مظاس از ابزارها آموزشی ،آموزش و پرورش انش آموزان را آسان تر می نماید.
ی ونه می توان به آموزش و پرورش وع ست یا ت لدا ور آموزش و پرورش از بقیه مهم تر است آموزش
و پرورش ر ردمرت اهداف آن اسرررت یا اهداف ر دمت آموزش و پرورش معلمان ور ابتدایی یه ن اهی به
آموزش و پرورش ور ابتدایی و اهداف آن ارند معلمان برنامه ها آموزشی و پرورشی و بر یه اصولی استوار
لر اند برا معلمان ور ابتدایی ،تا یه انداز اهداف آن ور با اهمیت و رابد تواه است
امروز ضرورت آموزش و پرورش ر ور بستان به لید ا زایش روز ا زون متقاضیان آموزش ها این ور  ،نیاز
والدین مسررؤول ،ضرررورتها آموزشرری ،رهظ ی ،ااتماعی ،علمی ،اعتقا و ،...بیش از رتشررته مور تواه ررار
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رر ته است .البته هدف اساسی از این ور تظها ن هدار و مراربت از لو ک و برنامهها رسی نیست بلكه آما
نمو ن لو ک برا رشرررد اسرررمی ،عهظی ،عرارفی ،ااتمراعی و پرورشررری لو ک از رریل اارا عالیت ها و
برنامهها رسی مفید و سازند بر اسا اهداف آموزش و پرورش ابتدایی است.
هیل ار [ ]6و همكاران اهداف ور ابتدایی و پیش بسرتان را تالش ر اهت حمایت عارفی از لو لان و آموزش
مهارتها ااتماعی ،اسمانی می انظد .وهیل ار و همكاران ،۰791 ،ترامه براهظی و همكاران۰191 ،ب
نتایج تحقیقات متعد نشان ا اند «آموزش و پرورش ور ابتدایی ،مرحلها است له رشد روا اسمی ،عهظی،
عارفی ،ااتماعی لو لان را به رور هماهظگ و متعا ل تأمین میلظد» وررو آموزش بستانی۰199 ،ب و می تواند
بر عملكر ااتماعی ،تحصیلی و ر تار لو لان تأثیررتار باشد .وعس ریان ۰197 ،و لوز رر ردیمی۰19۰ ،ب
تعیین هدف یا اهداف ر هر لار  ،صروصا آموزش و پرورش له البته لار بسیار پی ید ا است ،ر اولویت اول
ررار ار اما لا ی نیسرت .وشربختانه تعیین اهداف ور ابتدایی ،توسط متخصصان امر ان ا رر ید است .آن ه
ظاهرا معلو نیست تا یه حد پیش ر ته و یا اارا رر ید  ،شظاسایی ،معالعه و تعیین راهبر ها الز برا عملیاتی
شرردن اهداف تعیین شررد  ،می باشرد .به عبارت ی ر م هول مسررأله میزان شررظا ت اهداف و به تب آن راهبر
لر ن آن است.
ر لشور ما نیز از ابتدا شكدریر آموزش و پرورش ور ابتدایی ،بظا به مقتضیات ااتماعی ،ارتصا و نیازها
لو لان اهداف متعد تعریف شد اند .ر آ رین مرحله شورا تغییر نوا آموزش و پرورش ،ر راستا رسالت و
مأموریت آموزش و پرورش و اهت هی به رشرررد همه اانبه انش آموزان بر پایه تعالیم و سرررتورات ین مبین
اسررال  ،شررورا عالی آموزش و پرورش ،اهداف ور ابتدایی را تعیین نمو و اصررولی را ر نور رر ته له شررامد
موار زیر میشو .
اهداف اعتقا ر  ۰9ما ،
اهداف ا الری ر  1۰ما ،
اهداف علمی آموزشی ر  9ما ،
اهداف رهظ ی و هظر ر  9ما ،
اهداف ااتماعی ر  ۰6ما ،
اهداف زیستی ر  9ما ،
اهداف سیاسی ر  ۰۱ما ،
و اهداف ارتصا ر  9ما .
ر رأ صررا ر آن شررورا ،از مدیران ،برنامه ریزان و همه ا را له تعلیم و تربیت انش آموزان نقشرری بر عهد
ارند ،تكلیف شد ر برنامه ریز امور ،سازماندهی عالیت ها و ان ا وظایف مربوط به رونه ا اردا نمایظد له تا
پایان ور تحصیلی ،ستیابی به اهداف تعیین شد ممكن باشد.
این اهداف به تما مدار ور ابتدایی و للیه سرررت اندرلاران ابالغ شرررد تا عالیت ها و برنامهها و را ر
راستا این اهداف تدوین و تظویم نمایظد .اما از آن ا له ابالغ اهداف للی و ازئی به مرالز و عد نوارت بر اارا
آنها این امكان را به واو میآور له نا ید ان اشرته شروند ،این سرؤال به عهن مبتا ر میشو له ،معلمان تا یه
انداز با اهداف وق آشرررظایی ارند و برنامهها و عالیت ها این ور را بر اسرررا اهداف مصررروع ،مظعبل می
274

بررسی و مدیریت میزان همسویی معلمان ابتدایی با اهداف پرورشی و تاثیر آن بر تدریس اثربخش...

سعید زمانی پور

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،3شماره ،2تابسنان  ،1041صفحه :از  272تا 281
https://science-journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

نمایظد .ر وار تا یه حد آموزش و پرورش ور ابتدایی توانسرته اسرت اهدا ی را له برا آن ر نور رر ته برا
معلمان آن ور بشرظاساند .بظابراین ر تحقیل حاضر محقل بر آن است ،میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی استان
اصرفهان را با اهداف مصروع این ور تعیین نماید .هم ظین با پیش رر شظا ت نا لا ی از اهداف وق ،عوامد
مؤثر بر آن را مور تواه ررار هد.
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
انش آموزان ور ابتدایی ،رشررر رابد تواهی از امعیت انش آموز لشررور را تشرركید می هظد .از آنها انتوار
میرو له ر آیظد ا نه یظدان ور مسؤولیت عویم و سظ ین ا ار یرخ ها مملكت را عهد ار رر ند .از ررف
ی ر اسررتقبال روز ا زون و آشررظایی بیشررتر با تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ،بیش از پیش برنامه آموزشرری و
پرورشی رزندان و را نبال می نمایظد.
ور ابتدایی بار مالی سرظ ین له هم به وش والدین و هم ولت ار  .به لارریر امكانات متعد  ،نیرو انسانی
متخصر و ساعات زیا له انش آموزان ر لال ها ری میلظظد ،بیش از ربد می تواند نور معلمان و ست
اندرلاران تعلیم و تربیت را به و ال نماید .حضور آما و با نشاط معلمان و برنامه ریزان ر برنامه ها آموزش
و پرورش ابتدایی نكته ا رابد تأمد است.
آن ه روشررن اسررت این اسررت له اهداف آموزش و پرورش ور ابتدایی به صررورتی شرركید و زیبا ،تقریبا ر تما
مدار ور ابتدایی ،راع شررد ر تر مدار و ابتدا تر ثبت نمر انش آموزان ،ثبت شررد اسررت .و آن ه
نامشخ است ،این است له یه تعدا از معلمان اهداف وق را ید  ،بررسی و به رت معالعه لر اند .ا زون تر
این له یه تعدا از معلمان رو تك تك اهداف به صورتی اد برنامه ریز راهبر اشته اند .به نور می رسد
اواع امیدوار لظظد و وشرحال لظظد ا واو نداشرته باشد .الیلی یون عد ان یز معلمان ،تعدا زیا اهداف،
عد رهظگ سراز مظاس  ،عد پی ریر برنامه ها آموزش و پرورش از ررف مسؤولین و  ،...می تواند اواع
ها عد تواه معلمان به اهداف آموزش و پرورش ور ابتدایی باشد.
این موضرو شراید از نور پژوهشری مهم و اد به نور نرسرد ،اما سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ری
را وان اولویت ها پژوهشی و  ،بر آن شد تا از میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی از اهداف آموزش و پرورش
ور ابتدایی ،شرظا ت و آراهی حاصد نماید .نتایج این پژوهش می تواند ،پیشظها برنامه ها اد تر ر زمیظه
معر ی اهداف آموزش و پرورش ور ابتدایی باشد.
نكته ی ر ایظكه ر تدوین اهداف ور ابتدایی تا یه انداز از اصرول و رواعد علمی و صحیح استفا شد و محتوا
و روش ها مظاسبی را برا اارا آموزش ها مظاس آن پیش بیظی لر  ،و می تواند ،عامد ان یز مظاسبی
برا معرالعه معلمان باشرررد .لتا می توان رفت ،بررسررری ارالعات معلمان ر زمیظه اهداف ور ابتدایی ،میتواند
ارالعات مفید را پیرامون لیفیت آموزش این ور و ی ون ی عملكر معلمان و میزان تحقل اهداف این ور را
ر ا تیار مسؤوالن و محققان و برنامه ریزان ررار هد.
بررسی اولیه نشان می هد ،تحقیقات لا ی ر این زمیظه اص صورت ن ر ته و و به اهمیت موضو و ضرورت
ان را این پژوهش میا زاید .نتایج این پژوهش میتواند مور اسرررتفا برنامه ریزان آموزشررری و رراحان اهداف
آموزشری و پرورشری ،ررار ریر و مربیان و لارشرظاسان را ر تصمیمریر و برنامه ریز هر یه بهتر یار نماید.

275

بررسی و مدیریت میزان همسویی معلمان ابتدایی با اهداف پرورشی و تاثیر آن بر تدریس اثربخش...

سعید زمانی پور

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،3شماره ،2تابسنان  ،1041صفحه :از  272تا 281
https://science-journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

هم ظین پژوهش ران بعد نیز میتوانظد از نتایج این تحقیل استفا نمایظد و به نتایج آن استظا ورزند و پیشظها ات
ارزند ا را برا تحقل هر یه بهتر اهداف آموزشی و پرورشی این ور ارائه نمایظد.
 -3اهداف پژوهش
هدف للی
بررسری میزان آشرظایی معلمان ور ابتدایی سرازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با اهداف آموزش و پرورش
ور ابتدایی ر سال تحصیلی
اهداف ازئی
-۰تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف اعتقا ور ابتدایی.
 -1تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ا الری ور ابتدایی.
 -1تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف علمی آموزشی ور ابتدایی.
 -۰تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف رهظ ی هظر ور ابتدایی.
 -۰تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ااتماعی ور ابتدایی.
 -6تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف زیستی ور ابتدایی.
 -9تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف سیاسی ور ابتدایی.
 -9تعیین میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ارتصا ور ابتدایی.
 -7تعیین میزان آشرظایی معلمان ور ابتدا یی ،از اهداف هشت رانه ور ابتدایی ،وبه تفكیك اظسیت ،ناحیه ،سن،
سابقه دمت ،پایه تدریس ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلیب.
 -4پرسش های تحقیق
-۰میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف اعتقا ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -1میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ا الری ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -1میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف علمی آموزشی ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -۰میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف رهظ ی هظر ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -۰میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ااتماعی ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -6میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف زیستی ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -9میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف سیاسی ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -9میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف ارتصا ور ابتدایی ،تا یه حد است
 -7میزان آشرظایی معلمان ور ابتدایی ،از اهداف هشت رانه ور ابتدایی ،وبه تفكیك اظسیت ،ناحیه ،سن ،سابقه
دمت ،پایه تدریس ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلیب تا یه حد است
تعاریف عملیاتی متغیرها
اهداف ور ابتدایی
اهداف ور ابتدایی عبارت اسرت از  7۰امله بر ر هشرت حیعه اعتقا  ،ا الری ،علمی و آموزشی ،رهظ ی
هظر  ،ااتماعی ،زیستی ،سیاسی و ارتصا له توسط شورا عالی آموزش و پرورش تعریف و ابالغ رر ید است.
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اهداف آموزش و پرورش ور ابتدایی
اهداف اعتقا
-۰اصول ین را می اند و به آن معتقد است.
 -1داوند را وست ار و او را بهترین یاور و لمك می اند.
 -1با زندری انبیا اولوالعز به ویژ نبی الر وصب و ائمه معصومین و ب ،تا حدو آشظاست و آنان را وست ار .
 -۰با معظا معا آشظاست و می اند له انسان ر لارهایی له ان ا می هد ،نز داوند پاسخ و است.
-۰به اولیا ین ،بزرران و شخصیت ها اسالمی ،احترا می رتار .
-6معظا تولی و تبر را می اند.
 -9ررآن را از رو می واند و با ترامه بر ی سور ها ،آشظایی اشته و آنها را از حفظ می واند.
-9ترامه بعضی احا یث سا را می اند.
-7نماز به رستی می واند و با احكا ضرور مربوط به نماز و روز آشظا است.
ترانب
-۰۱نمازها واا را با رغبت می واند .وبرا
-۰۰ا را محر و نامحر را تشخی می هد و احكا مربوط به آن را رعایت می لظد.
 -۰1با مسرائد مربوط به سرن تكلیف و تقلید آشرظاسرت و احكا را ر حد ضرورت می اند و به آن عمد می لظد.
ترانب
وبرا
 -۰1با حالل و حرا آشظا است و احكا مربوط به آن را ر حد ضرورت رعایت می لظد.
-۰۰معظا امر به معروف و نهی از مظكر را می اند.
-۰۰به م اهدین ر را دا و شهدا ،احترا می رتار .
-۰6زمان ها و مكان ها مقد و مهم را می شظاسد.
-۰9به حضور ر مس د عالره نشان می هد و آ اع آن را می اند.
اهداف ا الری
-۰راست و و امین است.
-1مؤ ع و مهربان است.
-1به عهد و پا بظد است.
-۰مواهر حیا و عفت ر او آشكار است.
-۰احترا به بزررترها را وظیفه و یداند و به نورات آنان تواه می لظد.
-6از والدین اراعت می لظد.
-9ش ا و صبور است.
-9تمیز است و پالیزری را وست ار .
-7تكالیف شخصی روزانه و را شخصا ان ا می هد.
-۰۱برا رسیدن به مو قیت پشتكار ار و تالش می لظد.
-۰۰پوشش اسالمی را وست ار و آن را رعایت می لظد.
-۰1اورات راغت را با عالیت ها و باز ها مظاس پر می لظد.
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-۰1امیدوار و با نشاط است و از موااهه با مشكالت نمی هراسد.
-۰۰ظاهر آراسته ار .
 -۰۰عار و اشتبا ی ران را ر مور و می بخشد.
-۰6برا ر تارها و با ی ران لید ار .
 -۰9ر ارتباط با ی ران از للمات محبت آمیز و وستانه استفا می لظد.
-۰9برا ان ا لارها و  ،وستانش را به زحمت نمی انداز .
-۰7به همكالسان و همساالن و ر ان ا وظایف یا ریر لمك می لظد.
 -1۱ر برابر ر تارها ناپسظد و پوزش واسته و ر تار و را اصالح می لظد.
-1۰نوم و انضباط را ر انه ،مدرسه و ااتما رعایت می لظد.
اهداف علمی و آموزشی
-۰نسبت به شظا ت پدید ها ،لظ كاو است.
 -1ر كر لر ن ،شظیدن ،رفتن ،و بیان مقصو  ،واندن و نوشتن و حساع لر ن ،مهارت لا ی ار .
-1با زبان ارسی آشظایی ار و می تواند از لتاع و روزنامه استفا لظد.
 -۰به اهمیت و ارزش اراعات و ارال رسانی ر زندری آرا است.
-۰ارزش علم را ر ان ا رست لارها تا حد می اند.
-6مهارت ها اولیه برا زندری ر اامعه را لس لر است.
-9با نحو یا ریر و تا حدو آشظا است.
-9به معالعه لتاع عالره مظد است.
اهداف رهظ ی هظر
-۰به زیبایی ها ربیعت تواه ار و هماهظ ی آن را وست ار .
 -1ر زمیظه ها هظر از زیبایی ر پدید ها ربیعی ال و می ریر .
-1از مشاهد آثار هظر لتت می بر .
-۰عوق و الریت هظر و را ر ان ا عالیت ها نشان می هد.
-۰سظت ها ،پدید ها و آثار موزون را وست ار .
-6با بر ی از آثار معروف هظر آشظا است.
-9به واندن اشعار و رصه ها مظاس عالره مظد است.
 -9بر ی از آ اع رهظ ی و ااتماعی اسالمی ر ایرانی را می اند و برا آنها ارزش رائد است.
اهداف ااتماعی
-۰وظایف و را مقابد انوا  ،وستان و همسای ان می اند.
-1اعضا انوا و را وست می ار و ر ان ا لارها به آنها لمك می لظد.
-1به معلمین و اولیا مدرسه احترا می رتار .
-۰به حل و ران است و حقوق ی ران را رعایت می لظد.
-۰بار به ست آور ن حل و از را ها رست استفا می لظد.
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-6همكالسی ها و را وست ار و به آنها لمك می لظد.
-9همكار با ی ران را وست ار .
 -9ر باز ها و عالیت ها رروهی ،شرلت می لظد.
-7مقررات مدرسه را می اند و به آنها عمد می لظد.
-۰۱به رعایت مقررات ااتماعی عالره نشان می هد.
 -۰۰به ان ا وظایف و مسؤولیت هایی له به عهد او می رتارند ،پا بظد است.
-۰1نورات اصالحی ی ران را ر مور و  ،می پتیر .
-۰1اشتباهات ی ران را با رعایت احترا به آنها تتلر می هد.
 -۰۰ر برابر دمت ی ران ردرشظا است و از آنها تشكر می لظد.
-۰۰آ اع سخن رفتن را رعایت می لظد.
 -۰6دمت لر ن به میهن و مر و را وست ار .
اهداف زیستی
-۰از حوا و به وبی محا وت و استفا می لظد.
 -1ر نشستن و را ر تن و استفا از روا بدنی به رستی عمد می لظد.
-1بهداشت ر و ااتماعی را رعایت میكظد.
 -۰ر حفظ محیط زیست لوشا است.
-۰با تمرین هاو باز ها مظاس  ،رابلیت اسمی ویش را ا زایش می هد.
-6نكات ایمظی را می اند و رعایت می لظد.
-9اهمیت مصونیت ر برابر امرار را رک می لظد.
 -9ر حفظ سالمتی و و ی ران تالش می لظد
اهداف سیاسی
 -۰نوا امهور اسالمی ایران رامی شظاسد ،به پریم لشور احترا می رتار و سرو ملی را از حفظ می واند.
 -1با زندری بیان رتار امهور اسالمی ایران آشظا است و از او به بزرری یا می لظد.
-1اهمیت استقالل و آزا را ر پیشر ت اامعه رک می لظد.
-۰به حكومت یظی و والیت قیه عالرهمظد است.
-۰مسلمانان را وست ار و نسبتبه به امور آنان بی تفاوت نیست.
-6اروا مختلف ایرانی را می شظاسد و با آنان احسا همبست ی ار .
-9ا را عدالت وا و حل رل را وست ار .
 -9سران لفار و مشرلین صدر اسال رامی شظاسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلیمن آشظا است.
-7سران لفار و مشرلین معاند با اسال را ر زمان حاضر می شظاسد.
-۰۱با مفهو وحدت و امظیت ملی آشظا است.
اهداف ارتصا
-۰لار لر ن را وست ار و به ا را له لارها مفید ارند ،احترا می رتار .
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-1وساید و را تمیز و سالم ن ه می ار .
-1تن پرور  ،بی لار و راحت رلبی را عوامد شكست ر و اامعه می اند.
 -۰ر فظ اموال عمومی به عظوان ثروت ملی می لوشد و ر استفا آنها رست عمد می لظد.
-۰مالكیت و و ی ران را تمیز می هد و به مالكیت ی ران احترا می رتار .
-6مشاغد و حرف مواو ر محیط زندری و را می شظاسد.
-9به استفا از تولیدات ا لی عالره مظد است.
 -5نوع و روش تحقیق
این پژوهش از روش توصریفی و از نو پیمایشی است .محقل رصد ار میزان آشظایی معلمان ور ابتدایی استان
اصرررفهان را ر زمیظه اهداف آموزش و پرورش ور ابتدایی ،با تواه اهداف پژوهش تعیین نماید .به عبارت ی ر
تحقیل نبال علت و معلولی متغیرها نیسرت و آن ه هست را رزارش واهد لر  .به عبارت ی ر ،با تواه به زمیظه
موثر و مواو اسرتفا از نتایج این پژوهش لاربر محسروع می شو از رر ی اامعه مور معالعه واحد ها
آموزشی سعح استان اصفهان را پوشاند و یك نو پژوهش پهظان ر محسوع می شو .
منابع


آقازاده ،محرم« ،1384 ،مقدمات مهارتهای مطالعه و پژوهش» تهران ،موسسه فرهنگی منادی تربيت.



او پنهایم ،ا .ان« ،1331،طرح پرسشششنامه و سشننش نگرششها» ترجمه مرضيه کریم نيا ،ناشر آستان
قدس رضوی.



جان ،بست  ،)1183( .روشهای تحقيق در علوم تربيتی و رفتاری( . )1373( .ترجمه حسن پاشا شریفی
و نرگس طالقانی) ،تهران :رشد.



جهانسششوز ،اميد و همكاران . )1382( .روش تدریس و اصششوط طرح درس .ویژه نامه علمی تخصششصششی
معلمان تربيت بدنی کشور دوره راهنمایی تهران :معاونت تربيت بدنی و تندرستی .



حسينی ،سيد مهدی« ،1374،راهنمایی تحصيلی و سيستمهای مختلف آن» تهران انتشارات رشد.



دفتر همكشاریهشای علمی بين المللی وزارت آموزش و پرورش .)1373( .آموزش و پرورش در جهان.
خبرنامه شماره .11



زرین ،ا .)1384( .بررسی ميزان تحقق اهداف و فعاليتهای آموزشی کالسهای آمادگی شهر اصفهان از
دیدگاه مدیران و مربيان این مراکز ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.



سراج زاده ،غالمرضا . )1382( ،دوره مهارتهای روش تدریس ،اصهفان :تربيت معلم.



سششعيدی زاده ،م .)1373( .رابطه آموزش دوره آمادگی با رشششد اجتماعی دانش آموزان پایههای اوط و
دوم مدارس دولتی شهر اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.



سيف ،سوسن و همكاران .)1373( .روانشناسی رشد :تهران :سمت.



سيف ،علی اکبر«1373 ،روشهای یادگيری و مطالعه» تهران ،انتشارات دوران.



شاتو ،ژان .)1183( .مربيان بزرگ .ترجمه غالمحسين شكوهی .1331 .تهران :دانشگاه تهران.



طرح کليات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،ستاد اجرایی تغيير بنيادی نظام آموزش و
پرورش.1333 ،
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برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش.



کاردان ،علی محمد] ،و دیگران[« ،1370،فلسششفه تعليم و تربيت» (جلد اوط) ،دفتر همكاری حوزه و
دانشگاه ،چاپ دوم.



کرليننر ،فرد،ان . )1183( .مبانی پژوهش در علوم رفتاری( .ترجمه حسشن پاشا شریفی و جعفر ننفی
زند)  )1370( .تهران  :آوای نور .



کنت ان راس و الرس ،ماهلك« ،1372،برنامه ریزی کيفيت آموزش» ترجمه سعيد بهشتی ،ناشر چاپار،
تهران.



نقيب زاده ،عبدالحسين .)1338( .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .تهران .کتابخانه طهوری ،ویرایش
سوم .نقيب زاده .1370



هومن ،حيدر علی  . )1333( .پایه های پژوهش در علوم رفتاری .تهران :سلسله.



هيلگارد ،ای.آر ،اتكينسشون ،آر .اط .و آتكينسشون .)1183( .زمينه روانشناسی ،ترجمه م .ن .براهنی و
دیگران .1373 .تهران :رشد.



یونسشكو« ،1331 ،در جسشتنوی تدابير نو برای نظام جدید آموزش متوسطه در آستانه قرن بيست و
یكم» ترجمه فرخ لقا رئيس دانا ،مرکز تحقيقات آموزش و پرورش.



یونسششكو« ،1331،تفكر دربارة تحوالت آینده در آموزش و پرورش» ترجمه محمدعلی اميری ،تهران،
انتشارات مدرسه.
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سعید زمانی پور

