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پذیرش8931/81/88 :

چکیده
یکی از اصللللیترین کارکردهای نهاد آموزش ،جامعهپذیر کردن دانشآموزان و تسلللریر در
فرآیند اجتماعی شلللدن آنان اسل ل
اجتماعی شدن اس
معلمی ا س

کُتب مطالعات اجتماعی مرتبطترین کتاب درسلللی ما مب

از طرف دیگر مب

روشهای تدریس یک مخش تفکیکناپذیر در حرفه

اما مه نظر می ر سد در کنار تمام متغیرها و عوامل ذیرمط ،یکی از دالئل غیر اثرمخش

مودن آموزشِ م تواهای آموز شی در مدارس خا صه آموزش مطالعات اجتماعی ،ا ستفاده مکرر و
میش از حد از روشهای سنتی ( سخنرانی ،توضی ی و ) اس

در این مقاله که ما روش کیفی و ما

رویکرد توصللیفی -ت لیلی تدوین شللده اس ل  ،ضللمن نقد روش های سللنتیِ تدریس (ضللع ها و
معایبی نظیر منفعالنه مودن ،غیرمنعط

مودن ،یک سلللویه مودن ،فعال مطلو مودن معلم و ) ،دو

مورد از مهم ترین راهبرد های اثرمخش در تدریس م طال عات اجت ماعی یعنی «راهبرد پروژه ها» و
«راهبرد رویدادهای جاری» را میان خواهیم نمود در این مقاله در ت لیل راهبرد پروژهها مه مواردی
نظیر دالئل و ضرورت و اهمی این راهبرد در آموزش مطالعات اجتماعی ،تق سیم مندی پروژه ها،
طرح کلی پروژه ها ،ن وه ارزشللل یامی از پروژه ها ،مرا حل مختل
ت ل یل راهبرد رو یداد های جاری مه موارد مهمی مان ند ماه ی

طراحی پروژه می پردازیم در
راهبرد رو یداد های جاری،

ویژگی های رویدادهای جاری ،اهمی راهبرد رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی،
چگونگی اسلللتفاده از آن در آموزش مطالعات اجتماعی ،مالک های اداره م
 -8مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
پس الکترونیکjamshid.mirzaei@ut.ac.ir :

و گفتگو درماره
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رویدادهای جاری و خواهیم پرداخ

از آنجا که مقاله پژوهشلللی حاضلللر از نوش پژوهش های

کارمردی اس  ،لذا جامعه هدف و مخاطب اصلی ما دانشجومعلمان رشته علوم ترمیتی در دان شگاه
فرهنگیان و معلمان مقطر امتدایی هستند
واژ گان کل یدی :آموزش م طال عات اجت ماعی ،تدریس اثرمخش ،راهبرد پروژه ها ،راهبرد
رویدادهای جاری ،جامعهپذیری
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مقدمه
نهاد آموزش و پرورش در کنار چهار نهاد دیگر (دین ،خانواده ،اقتصاد و سیا س ) پنج
نهاد ا صلی و عمده در هر جامعهای م سوب می شوند در این میان نهاد آموزش «ر سال
خطیر انت قال فره نگ ،م عارف و دانش ها و نیز تعمیو ارزش های دینی ،اخالقی ،معنوی و
ملی و نیز آموزش مهارت های زندگی اجتماعی را مه نسلللل های مختل

را در یک فرایند

مل ند مدت مر ع هده دارد» (میرزایی و خزایی )88:8931،مه ع بارت دیگر از اصللللی ترین
نقش هللا و کللارکردهللای نهللاد آموزش و نظللام آموزش و پرورش ،جللامعلله پللذیر کردن
دانشآموزان و فراگیران و تسریر در فرآیند اجتماعی شدن آنان اس
که مرتبط ترین کتب درسلللی ما مب

میتوان مدعی شد

اجتماعی شلللدن (جامعه پذیری) ،کتب مطالعات

اجتماعی اس که دانشآموزان مقطر امتدایی در سالهای سوم تا ششم آنها را می خوانند
از طرف دیگر آمللللللوزش اثرمخش مفاهیللللللم و ارزشها و مهلللارتهای زندگللللللی در
مطلللللالعلللللات اجتماعی مه دانشآموزان ،نقش تعیین کنندهای در مرقراری ارتباط مثب

و

سلللازنده ما دیگران و مشلللارک پذیری آنان در فعالی های جمعی مرای رومرو شلللدن ما
تغییرات و ت والت م یط اجتماعی در سطح م لی و جهانی دارد

بیان مسأله
مب
اسل

الگوها ،فنون و روش های تدریس یک مخش تفکیک ناپذیر در حرفه معلمی
و می توان گف

عنصللر ذاتی معلمی اس ل

ما نگاهی مه سللیر پیدایش و کارمرد نسللِ

نخ ستینِ روش ها و الگوهای تدریس نظیر سخنرانی ،تو ضیح و متوجه می شویم که این
روشها مرای زمانی طوالنی ،روش های پرکارمرد در عرصللله آموزش و پرورش موده اند؛
اما ما گذ ش

زمان و ت والت اجتماعی و نیز ضرورت توجه و خلو روشهای نو ،مه مرور

زمان روشهای سنتی از سوی صاحب نظران تعلیم و ترمی

در معرض نقدهای گوناگون،

قرار گرفتند
از عمدهترین نقدهایی که میتوان مه روشهای سنتی وارد ساخ  :غیر منعط

مودن،

ایسلللتا و غیرپویا مودن ،فعال مطلو مودن معلم در اجرای آن ها و در کالس درس ،معلم مه
م ثا مه انت قال ده نده اطال عات ،ان باشللل ته شلللدن ذهن دانش آموزان از انبوهی اطال عات و
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دان ستنی های غیرکارمردی و غیر ضروری ،معلم م سئول ا صلی آموزش مودن ،م ستمر مودن
افراطی دانش آموزان ،درگیر نشلللدن دانش آموزان در فرآیند یاددهی -یادگیری و

می

ماشد؛ همانطور که دیدیم مفهوم مرکزی در این نقدها ،منفعل مودن دانشآموزان اس
در نقطه مقامل یادگیری منفعالنه ،روشهای یادگیری فعال قرار میگیرد از حدود چهار
دهه پیش م

روشهای فعال مطرح شده و در دهه آخر قرن میستم میالدی مورد توجه

جدی صاحب نظران و پژوه شگران عر صه تعلیم و ترمی
واقر شللکلی از یادگیری اسلل
درگیر شلللدن در آموزش و مباح

قرار گرف

یادگیری فعال در

که در آن ،دانش آموزان از طرق فعالی ها ،کنش ها و
کالسلللی ،در فرآیند یادگیری حضلللوری فعال پیدا

می کنند و از مو ضر تماشاگر خارج شده و در جایگاه مازیگر قرار میگیرند مه تعبیر دیگر
در اینجا ما شللاهد یک چرخش پارادایمی هسللتیم و دیگر ما گزاره «معلمِ شللاگردان» مواجه
نیستیم ملکه ما گزارهای پویا و خالق مه اسم «معلم -دانشآموزان» رومرو هستیم «روشهای
تدریس اثرمخش مه سللبب مرخورداری از مزایایی همنون انفرادی کردن آموزش ،توجه مه
عالیو فردی  ،ر شد تفکّر انتقادی و قدرت ا ستدالل ،در حال حا ضر رایجترین روشها در
نظام آموزش وپرورش و آموزش عالی هستند» (اصالحی ،رفاعی و جعفری)8931،
ما عنای

مه نقدها و توضی اتی که میان کردیم ،میتوان گف

مسأله اصلی ما این اس

که علی رغم این که د ید گاه های جد ید یاددهی -یادگیری مر نقش ف عال یادگیر نده و
دانش آموز انگشلل تأکید می گذارند ،ولی شللواهد میدانی و یافته های پژوهشللی متعددی
نشان میدهد که هنوز در مسیاری از موارد ،روشهای یک طرفه و سنتی و کالسیک مانند
سللخنرانی و توضللیح ،مهم ترین و رایج ترین روش تدریس و یاددهی در مدارس کشللور و
نظام آموزشللی ما می ماشللد و گویی مقاوم خاصللی نسللب
وص

مه روش های جدید و کشللش

ناپذیری مه سوی روشهای سنتی وجود دارد لذا ضرورت دارد که دانشجو معلمان

دانشللگاه فرهنگیان و نیز معلمان شللاغل در مدارس ضللمن آشللنایی ما روش ها و الگوهای
جدید تدریس ،ما تأکید مر نقش کن شگرانه و فعاالنه دانشآموز و نقش ت سهیلگرانه معلم،
آنها را مه کار مبرند
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روش پژوهش
نوشللتار پژوهشللی حاضللر از ل ات ماهی
توصللیفی -ت لیلی انجام شللده اس ل

پژوهش از نوش پژوهش کیفی و ما رویکرد

زیرا از طرفی در پی توصللی

موجود (توصللی ) و از طرف دیگر در پی ت لیل مفاهیم و کش ل
اصلللی در راهبردهای تدریس اثرمخش اس ل

و شللناخ

شللرایط

عناصللر و مفاهیم

(ت لیل) در روش ت لیلی ،هدف فهم و

مهبود مخ شیدن مجموعه مفاهیم یا ساختار مفهومی ا س

که مر ح سب آن ها تجرمه را

تفسیر میکنیم ،مقاصد را میان میداریم ،مسائل را ساخ

مندی میکنیم و پژوهشها را

مه اجرا در میآوریم ت لیل مفهوم ،ناظر مه فراهم آوردن تفسیرهای عینی اس

که مرای

مفاهیم کارمردی در مطالعات و طرح های مرنامه درسللی اسللتفاده شللده اس ل

(شللورت،

 )8931همننین پژوهش حاضر از نظر هدف ،در دسته ت قیقات کارمردی 8قرار می گیرد
یعنی انتظار می رود یافته های پژوهش مورد اسلللتفاده و کارمرد جامعه هدف (معلمان و
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان) قرار گیرد

مبانی نظری
ما ع نا ی

مه اهم ی

و نقش روش های ف عال تدریس ،می توان گ ف

که در مخش

چهارچوب نظری و الگوهای مفهومی میتوان مه نظریات متعددی ا شاره کرده که در اینجا
ما توجه مه م دودی ها مه طور مختصر مه چند نظریه اشاره میشود:
 8رویکردهای تدریس درچارچوب عمومی ماکر 5( 1سر واژه اصلی اس که در ادامه
می آید) :دو نفر از صاحب نظران تعلیم و ترمی مه نامهای ج د ف سترماخر و ج ف سولتیز

9

( )1883در الگوهای تدریس از پنج عن صر و مؤلفه مهم یاد می کنند که عبارتند از 8 :روش

1

(مهارت ها و فنون تدریس) 1 ،آگاهی 5از شلللاگردان (آننه معلم از عالئو ،دغدغه های

 -8معموال پژوهشها را از حی هدف ،مه سه گروه منیادی ،توسعهای و کارمردی دستهمندی میکنند
2 -Maker

3 - Fenstermacher and Soltis
4 - Method
5 - Awareness
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شللخصللی و دانش آموزان میداند) 9 ،دانش م توا( 8اینکه چه دانشللی در چه سللط ی ماید
تدریس شود)  1هدف و مق صد( 1که ایدههای تدریس را تو صی

میکنند و مبانی فل سفی

معلم را نشان میدهند) و  5روامطی 9که مین معلم و شاگردان مرقرار اس (اشاره مه روامط
مؤثر مین معلم و شاگردان و فراگیران)) Fenstermacher and Soltis ,2009).
 1تدریس اثربخش :پ جورنی ( )1881پنج مؤلفه و عنصللر اصلللی در تدریس اثرمخش را
شللناسللایی کرده و مر این ماور اس ل که هر تدریس اثرمخش ماید شللامل موارد زیر ماشللد8 :
دانش  ،عالقه و مسللئولی پذیری معلم  1فعالی های ارزیامی که یادگیری ما کمک تجارب
را تشلویو میکند  9فعالی های کالسلی که یادگیری را تشلویو میکند  1تعامل اثرمخش
مین معلمان و شللاگردان و ایجاد م یطی که یادگیری از طریو تجرمه را م ترم مداند و آن را
تشلللویو و تأیید کند  5مازخورد اثرمخشلللی که فرآیند یادگیری را در کالس درس فراهم
می کند) .(Gurney, 2007هاویتا و همکاران ( )1888نیز چهار م عد و سلللاح

مرای

تدریس اثرمخش پی شنهاد می کنند که عبارتند از :عالقه و ا شتیاق ،و ضوح و رو شنی مطالب،
سازماندهی و جو مثب کالس درس)) Havita, Barak& Simhi,2001
 .3آموزش بانکی و آموزش مبتنی بر طرح م سأ له :پائولو فریره )8318-8331( 1متفکر
انتقادی و نویسللنده مرزیلی و صللاحب آثار معروفی چون «آموزش سللتمدیدگان»« ،آموزش
شللناخ

انتقادی»« ،آموزش در جریان پیشللرف » و اسلل

فریره مر این ماور اسلل که

«آموزش و پرورش ماید آگاهی دانش آموزان را افزایش دهد تا نسللب
ماشند نه منفعل و این امر ممکن نیس

مه جهان فعال

مگر اینکه مه آنان آموزش داده شود که آزادانه

فکر کنند و دائماً سؤال کنند و ما نگاهی انتقادی مه آننه یاد میگیرند ،معنا دهند فریره
ما ت لیل رامطه معلم -شاگرد در آموزش سنتی ،از ماهی

"نقلی" 5آن پرده مر میدارد

مه نظر او آموزش و پرورش سنتی از میماری نقل رنج میمرد وظیفه معلم صرفاً پرکردن
1 - Knowledge of content
2 - Ends
3 -Relationship
4 - Paulo Freire.

5 -Narrative
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ذهن دانش آموزان از مطالبی ا س

که ا سا ساً ما تجرمیات وجودی و عینی آنان میگانه
رایج در مدارس ،عمل ذخیره کردن اطالعات

اسلل

مه عقیده فریره تعلیم و ترمی

اسل ل

که معلم ذخیره کننده و شلللاگردان انبارند فریره آموزش و پرورش سلللنتی را

"آموزش مانکی" 8می خواند که در آن دانش آموزان امزارها و امکانات مناسللبی مرای
سرمایهگذاران تلقی می شوند در این روش دانشآموزان خزانهای هستند که سرمایهاى
مه آن ها سللدرده می شللود ،مدون آنکه مه آن عمل کنند آن ها همنون یک مانک فقط
حافظ این سللرمایه اند در آموزش مانکی همواره مر تضللاد میان معلم و شللاگرد تأکید
میشود .فریره در مقامل آموزش مانکی نوعی آموزش فعال مه نام "آموزش طرح مسأله "
را پیشنهاد میکند که در آن مه جای اعالمیه ،گفتگو و مه جای انتقال صرف اطالعات،
معرف

و شناخ

مین شیند در این موقعی

درس می دهد ملکه خود او نیز در م

آموز شی دیگر معلم تنها ک سی نی س

که

ما شاگردان یاد می گیرد .شاگردان و معلم هر

دو مسئول جریانی هستند که ما هم در آن رشد میکنند ( امام جمعه و همکاران)8938،
 .4آموزش انتقادی مطالعات اجتماعی :هدف از آموزش و تدریس مطالعات اجتماعی
ماید جستجوگری مرای حقیق

و ادراک مفاهیم ماشد نه مه خاطرسداری مفاهیم و مطالب

حقایو و مفاهیم ماید مه شکلی نقادانه مه آزمون گذاشته شوند؛ لذا مطالعات اجتماعی ماید مه
عنوان اشلللاعه دهنده تفکر و روحیه انتقادی عمل کند و اندیشللله را جایگزین تلقین نماید
( )McKutcheon,1995آموزش و پرورش انتقادی روشی اس

که مه دانشآموزان

اجازه میدهد تا منتقدانه جهان شان را درک کرده و مه عنوان یک انسان در تغییر جهان
خود دخال

سازنده داشته ماشند از این رو آموزش و پرورش انتقادی پی شنهادهایی را

مرای تغییر ارائه می دهد که گرچه نمی توان عیناً آن ها را پیاده سللازی کرد اما افراد ما
توجلله ملله شلللرا یط می توا ننللد مرای ت غییر خود و جهللانشللللان از آن اسلللتفللاده
کنند))Monchinski,2008
در انتهای م

های نظری ماید گف

میشلللترین تأکید مر آموزش دهنده اسللل

که «در نظریه های سلللنتی تدریس و آموزش
اما در نظریه های جدید ،تدریس مه عنوان یک
1 -Banking Education
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فرآیند چندجانبه و تعاملی تعری

شده که نقش آموزشدهنده صرفاً یک تسهیلگر اس »

(اسدی و غالمی)881:8935 ،

مروری بر تحقیقات پیشین
 8اسللکندر فت ی آذر و همکاران ()8931پژوهشللی را ما عنوان «مررسللی اثرمخشللی الگوی
آموز شی و پر سش و پا سخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم مر درک مفاهیم و تفکر
انتقادی دانش آموزان» انجام دادهاند که در مخش کمی ( تأثیر الگوهای طراحی شلللده مر
درک مفاهیم علمی و تفکر انتقادی) و در مخش کیفی (سللنتزپژوهی و پژوهش تلفیقی) مه
نتایج قامل تأملی ر سیدهاند :یافته های مه د س

آمده در مخش کیفی پژوهش ن شان میدهد

که نتایج ت قیو منجر مه طراحی الگویی شللد که شللامل هف

معد مبانی ،اصللول و فنون و

راهبردها ،مراحل ،انواش پرسش ،اهداف و ارزشیامی شده اس ؛ نتایج کمی پژوهش نشان
می دهد که الگوی طراحی موجب افزایش تفکر انتقادی و درک مفاهیم در گروه آزمایش
در درس مطالعات اجتماعی شده اس
 1فیروز م مودی و افسللانه صللادقی ( )8931پژوهشللی را ما عنوان «فرات لیل اثرمخشللی
روش های تدریس فعال مر پیشلللرف

ت صلللیلی دانش آموزان» انجام داده اند؛ یافته های

پژوهشللی ایشللان نشللان می دهد که روش های تدریس فعال تاثیر مثب
پی شرف

و معنی داری مر

ت صیلی دانش آموزان ما اندازه اثر ماال دارد و طبو معیار کوهن این تاثیر در

حد زیاد ارزیامی میشود مه طور کلی ،استفاده از شیوههای تدریس فعال ماع

پیشرف

ت صللیلی و یادگیری معنی دار می شللود و در نتیجه آن انتقال یادگیری مه جهان خارج
افزایش مییامد
 9فریبرز درتاج ( )8931ت قیقی را ما عنوان « مقایسه تأثیر دو روش آموزش مه شیوه سنتی و
مازی مر انگیزه و پیشللرف ت صللیلی دانش آموزان» انجام داده و مه این نتیجه رسللیده که اگر
روش های فعال تدریس ما همه شللرایط ص ل یح آن انجام شللود ،منتج مه پیشللرف ت صللیلی،
یادگیری معنادار و نفوذ مطالب کش

شده در عمیوترین سطوح یادگیری میشود

 1صللللامر عبللدالملکی و همکللاران ( )8931در پژوهشلللی از نوش کیفی و مللا رویکرد
پدیدارشلللناختی و ما عنوان «مؤلفه های اثرگذار مر تدریس اثرمخش معلمان؛ مطالعه موردی
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معلمان پایه پنجم شللهر تهران » مه این نتیجه رسللیده اند که شللش مؤلفهی مؤثر در تدریس
اثرمخش معلمان عبارتند از :ویژگیهای اخالقی و شخصیتی معلمان ،ویژگیهای تخصصی
معلمان ،مهارتهای تدریس ،ارزشیامی آموزشی ،کنش روانشناسانه و مدیری کالس
 5عرفانی و همکاران ( )8931در پژوهشی ما عنوان «تدوین و اعتباریامی پرسشنامه تدریس
اثرمخش آموزگاران» مه این نتیجه رسلللیده اند که تدریس اثرمخش معلمان شلللامل هشل ل
مؤلفهی مسیار مهم اس

که عبارتند از :جامعهنگری در تدریس ،شناسایی و حل مشکالت

یادگیری ،ایجاد جو یادگیری مشلللارکتی ،تهیه طرح درس ،ارزشلللیامی ( روش کیفی و
توصلللیفی) ،ایجاد روحیه و جو مثب

در کالس درس ،مدیری زمان کالس ،اسلللتفاده از

تقوی کنندههای مثب
 1پاول اگن 1و دن کاوچک ( )1888مه این نتیجه رسللیده اند که مهارت های اصللولی موردنیاز
معلمان در کالس درس مر چندین عامل اسللتوار اسل و روش پرسللش و پاسللخ کالسللی یکی از
آن ها ا س و یکی از ا صول ا سا سی در عر صه آموزش این ا س که معلم متواند شاگردان را در
فرآی ند یادگیری کالس درگیر ک ند و این روش یکی از پر کارمردترین روش ها مرای افزایش
مشارک دانشآموزان و کنش متقامل آنها ما معلم اس ( )Eggen & Kauchack,2010
 1کوجوکاریو و مات نارو ،پژوهشلللی ما عنوان «پرسلللشلللگری امزار تفکر انتقادی» انجام
دادهاند یافتههای پژوهش این دو نفر ن شان میدهد که در طول  15سال گذ شته در عر صه
تعلیم و ترمی

یکی از مهم ترین امزارها مرای خلو تفکر انتقادی  ،پرسللشللگری موده اسلل

()Cojocariu & Butnaru:2014
 1یافته های پژوه شی رینک و هال ( )1881ن شان می دهد که تدریس اثرمخش شامل زمان
یادگیری آموزشللگاهی ،نقش های مدیریتی ،ارتباطات و مهارت های تدوین م توا توسللط
معلم اس

()Rink & Hall,2008

1 - Poul Eggen
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یافتههای پژوهش
در این مخش ما توجه ما نقدی که نسلللب مه روش های سلللنتی و کالسلللیک تدریس نظیر
سخنرانی و توضی ی شد که مه سبب یک طرفه مودن جریان تدریس و انفعال دانشآموزان،
اثرمخشلللی کمتری دار ند دو مورد از مهم ترین راهبرد ها و ره یا ف های نو و اثرمخش در
آموزش و یادگیری مطالعات اجتماعی را میان میکنیم که عبارتند از -8 :راهبرد پروژه ها،8
 -1راهبرد رویدادهای جاری

1

 -1راهبرد پروژهها
 )1-1تعریف پروژه

«معموالً پروژه دانشآموزی مه فعالی هایی گفته میشللود که مر اسللاس هدفهای مرنامه
در سی طراحی می شود و تا حدودی پینیدهتر از تکالی

معمولی ا س

و دانشآموزان مه

طور انفرادی یا گروهی آن را انجام می دهند عنوان فعالی ها می تواند توسلللط معلم یا
دانش آموز یا ما هم فکری هر دو انتخاب شلللود م ل انجام فعالی

ممکن اسللل

کالس،

خارج از کالس یا ترکیبی از هر دو ما شد فعالی های پروژهای مرای دانشآموزان فر صتی
فراهم می آورد تا مهارت های مهتر زندگی کردن و توانایی مرخورد ما مسلللائل زندگی را
کسب کنند» (رستگار)53:8913،
 )1-2دالئل استفاده از راهبرد پروژه

 - 8کار پروژهای موجب رشد و پرورش این دسته از مهارتها و تواناییها میشود:
ال ) مهارت در مه کارگیری دانش و اطالعات و خبرگی در حل مسائل مختل
ب) توانایی کار کردن ما دیگران (کار گروهی)
پ) تفکر واگرا و هم گرا از طریو مها دادن مه الهامات شهودی و جرقههای ذهنی آنی مه
موازات پرورش تفکر منطو و طی مراحل گام مه گام در حل مسأله
ت) خود تنظیمی و احسللاس مسللئولی  ،مه عل
موفقی

دانشآموز م ور مودن کار ،در صللورت

یا شکس
1-Projects
2-Current events
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ث) قاملی

مروز خالقی  ،جرأت و جسارت دادن مه منهها و تقوی

روحیه فداکاری

ج) پرورش توانایی تجسم ،پیش مینی و حدس و گمان
 -1کار پروژهای از آن جه

که م سئولی

یادگیری مه وسللیله خود آنان هدای
تدریس نیز ممکن اسلل

کار را مه خود دانشآموزان می سدارد و جریان

میشللود ،ارزشللمند اسلل ؛ گرچه سللایر روشهای

جنبههای فوق را پرورش دهند اما شللیوه پروژهای مه ل ات در هم

آمیختن ه مه آن ها مرای کسللللب توا نایی در تکم یل پروژه ،ارزش فوق ال عاده ای دارد
(فالحیان و همکاران)8913 ،
 )1-3تقسیمبندی پروژهها از جهت نوع انجام و اجرا

پروژههای دانشآموزی را میتوان مر حسب نوش و ن وه انجام و اجرا مه دو دسته
انفرادی و گروهی تفکیک کرد:
پروژه های انفرادی :در این شلللکل از انجام پروژه ها ،دانشآموزان و فراگیران مه طور
فردی پروژه خود را اجرا میکنند مثالً از هر کدام از دانشآموزان خواسللته میشللود یک
پرسلللشنامه جمعی

شلللناختی (سلللن ،جنس ،شلللغل ،سلللواد و ) از اعضلللای خانواده یا

خویشاوندان خود تهیه کنند و مه کالس میاورند در روش انفرادی تأکید مر استقالل فکری،
خود اتکایی ،مروز نبوغ و خالقی  ،توانایی حل مسللأله ،کسللب مهارتهای زندگی ،مواجه
شدن ما واقعی های زندگی و اس
پروژههای جمعی و گروهی :در این شلللکل از انجام پروژهها ،دانشآموزان و فراگیران
گروهم ندی می شلللو ند و مه طور جمعی پروژه خود را اجرا می کن ند مثالً از گروه های
دانشآموزان خواسته میشود درماره درس مورد نظر ،یکی از گروهها یک روزنامه دیواری
ت هیه کند ،گروه دیگر چند کلیپ (نماهنگ) مرتبط ما موضلللوش جه

نمایش مه کالس

میاورد ،گروه دیگری در مورد آن موضلللوش ما چند نفر مصلللاحبه کند و نتیجه مصلللاحبه
(مکتوب ،صوتی یا تصویری) را مه کالس گزارش دهد
«مزی

پروژه های گروهی این اسللل

که امکان رشلللد فکری ،اخالقی ،زمانی و ت عامل

اجتماعی مرای دانشآموزان پدید میآورد و موجب میشلللود آنها افکار خود را ما هم در
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مزنند و

میان مگذارند ،ت شریک م ساعی کرده ،اختالف نظر پیدا کنند ،مه چارهجویی د س
امعاد فکری و اجتماعی خود را رشد دهند» (همان )

در مورد پروژههای گروهی و دسته جمعی ،معلم ماید مه این نکته توجه داشته ماشد که پروژه
مه شکل صوری و ظاهری انجام نشود و واقع ًا همه اعضای گروه درگی ِر پروژه شوند چه مسا
در تهیه یک روزنامه دیواری گروهی ،سایر اعضای گروه فقط هزینهها و سهم ریالی خود را
مدردازند و همه کارهای گروه نظیر جمرآوری مطالب ،نوشللتن ،ترکیب کردن و

مر دوش

یک نفر میافتد
 )1-4تقسیم بندی پروژهها از جهت ویژگیها

پروژههای درسی در حوزۀ مطالعات اجتماعی را میتوان مرحسب ویژگی و مختصات
پروژه مه چهار دسته کلی تقسیم کرد:
 )1-4-1پروژه های خد ماتی :هدف کلی از پرداختن مه این نوش پروژه ها ،ارا ئه
خدم

مه افراد یا گروههای نیازمند دریاف

امداد و کمک (جامعه هدف) اس ل

مثالً

در یک منطقه مهاجر پذیر مانند شهر تهران و شهر ستانهای اطراف آن که مه ن سب
دیگر مناطو کشور مهاجر پذیرتر هستند و از اکثر نقاط کشور هم در آن مهاجر وجود
دارد ،دانشآموزان دو زمانهایی هستند که هنوز مه خومی ما شرایط م یط خو نگرفتهاند
در این حالللل ل

دانشآموزان پایههای پنجم یا ش شم میتوانند یک سری م ستههای

خدماتی (نقشه م له یا منطقه ،اسامی کادر مدرسه و ) مه آنها ارائه مدهند و شرایط
آنان را مرای تطبیو و سازگاری میشتر فراهم کنند
 )1-4-2پروژه های تولیدی :هدف کلی از پرداختن مه این نوش پروژهها ترغیب و
تشویو دانشآموزان مه ساختن و تولید کردن اس

مرای مثال از دانشآموزان خواسته

میشود؛ نمونک (ماک ) یک زندگی روستایی یا عشایری را مسازند
 )1-4-3پروژههای مسأله محور :هدف کلی از پرداختن مه این نوش پروژهها درگیر
شدن و مواجه شدن ما مسائل واقعی در م یط ( اعم از مدرسه ،منطقه ،استان یا کشور)
اس

این م سأله ممکن ا س

کمبود آب ،کمبود امکانات ورز شی مدر سه ،فراوانی

زماله در م یط زندگی شهروندان ،کیفی

پایین م صوالت فروشگاه (موفه) مدرسه و
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ماشلللد در این موقعی ها دانشآموزان در شلللکل یک پروژه گروهی موضلللوش را
مررسی کرده ،مه فکرکردن وا داشته میشوند ،راه حل و راهکار ارائه میدهند ،پیشنهاد
عملیاتی مطرح میکنند و
 )1-4-4پروژههای در سطح مدر سه و محلی :هدف کلی از پرداختن مه این نوش
پروژهها مشللارک

کردن همه دانشآموزان یک مدرسلله و کادر آموزشللی و اجرایی

مدر سه در یک مو ضوش عمومی مانند حوادث مرموط مه چهار شنبه آخر سال ،مرا سم
روز درختکاری و ا س

«این پروژه ها قاملی

اعجاب انگیزی در م سیج کردن کل

مجموعه دارد و همبستگی و همدلی خومی را در م یط مدرسه مه وجود میآورند که
از هیچ طریو دیگری نمیتوان مه آن دس

یاف » (همان )

 )1-5طرح کلی پروژهها

اگر معلمان مخواهند از راهبرد پروژهها در درس مطالعات اجتماعی استفاده کنند در طراحی
پروژه ها ماید مه مراحل زیر توجه کنند:
 -8انتخاب تم یا موضوش پروژه
 -1شناسایی و مررسی زمینهها جه

آموزش حوزههای مطالعات اجتماعی

 -9تعیین اهداف و انتخاب منامر در اجرای پروژهها
 -1ن وه ارزشیامی از پروژهها
در ادامه مه توضیح هر کدام از مراحل فوق میپردازیم:
 )1-5-1انتخاب تم یا موضوع پروژه

مطالعات اجتماعی دوره امتدایی مر اساس چندین تم یا موضوش و مضمون تدوین شده
اس ل

و از یک نگاه و رویکرد تماتیک (مضللمون م ور) مرخوردار اس ل

منظور از تم یا

حوزه موضللوعی در کتب مطالعات اجتماعی؛ اندیشللههای منیادین و م وری در این رشللته
می ماشد که موضوعات مختل

مر مدار آن اندیشهها سامان یافته ماشند وقتی از تم سخن

میگوییم یعنی موضللوعات و مفاهیم تاریخی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،اقتصللادی و زیسلل
م یطی که در قالب تما تیک یا مضلللمونی مطرح میشلللوند مرای نمونه درس  81کتاب
مطالعات اجتماعی پایه شللشللم امتدایی ما عنوان «مرنامهریزی مرای اوقات فراغ » را در نظر
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مگیرید این درس ما چهار راهبرد موضوعی (نظام اجتماعی ،فرهنگ و هوی  ،زمان ،تداوم
و تغییر ،مکان و فضللا) مرتبط می ماشللد و همدوشللانی دارد در اینجا ماید دو نکته را یادآور
شللد اول اینکه معلمان حتیاالمکان تم و موضللوش را مرای دانشآموزان انتخاب نکنند ملکه
دانش آموزان دسللل

مه انتخاب مزنند و معلم نقش ناظر ،راهنما ،هدای گر ،مشلللاور و

ت سهیلگر را مر عهده مگیرد نکته دیگر اینکه معلمان در راهبرد پروژه مه دو سوال ا سا سی
ماید پاسخ مدهند:
 -8این پروژه تا چه ا ندازه ما اهداف درسلللی و م توای آموزشلللی و راهبرد های
آموزشی ارتباط دارد ؟
 - 1تا چه اندازه شلللناخ ها ،مهارت ها و نگرش ها (عالقه مندی) را در دانشآموزان
خلو و تقوی

میکند؟

 )1-5-2شناسایی و بررسی زمینهها جهت آموزش حوزههای مطالعات اجتماعی

مجدداً مه درس  81کتاب مطالعات اجتماعی سللال شللشللم ما عنوان «مرنامهریزی مرای اوقات
فراغ » مراجعه میکنیم این درس قاملی

خومی مه عنوان یک راهبرد پروژه مرای اهداف

درس مطالعات اجتماعی دارد در این واحد یادگیری دانش آموزان ما طی
موضلللوعات مرای گذران اوقات فراغ
قرآن) ،م شارک

اجتماعی ( شرک

نظیر اخالق و معنوی

در کالسهای جمعی

(شلللرک

وسلللیعی از
در کالس های

هالل احمر) ،هنر و سرگرمی

(طراحی و نقاشی) ،سیر و سفر (زیارت و مسافرت) ،مطالعه و مهارتآموزی (مطالعه کتب
و مجالت ،کالس های رایانه و تایپ) ،مازی و ورزش (مسلللامقات ورزشلللی و مازی های
فکری) آشلللنا می شلللوند در این درس مه چند مازی قدیمی و تاریخی مانند چوگان و نیز
مازی هایی مانند قایم ماشلللک (قایم موشلللک) ،گرگم مه هوا ،نون میار کباب مبر ،عمو
زنجیرماف که اکنون چندان مرسوم نیستند و مه نوعی دچار مهجوری
پرداخته شللده اس ل

و فراموشی شده اند،

مه عبارت دیگر دانشآموزان هم ما مازیهای مهارتی و حرکتی آشللنا

میشوند و هم مه نوعی ما فرهنگ عامه آشنا میشوند در تکمیل پروژه از یکی از گروههای
کالس خوا سته می شود که م صاحبه ما افراد م سن و ماتجرمه در مورد مازیهای قدیمی که
اکنون چندان مر سوم نی س

(مانند هف

سنگ ،الک دولک و ) را انجام دهد و گزارش
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آن را مه کالس ارائه کند و گروهی دیگر معضلللی مازی های م لی و قومی یکی از مناطو
کشور را معرفی و مه کالس گزارش کند و
در انتهای درس از یک سللو دانشآموزان ما نهادهای اجتماعی مرتبط ما گذران اوقات
فراغ

نظیر کتامخانهها ،سلللینماها ،موسلللتانها ،ماشلللگاهها ،ورزشلللگاهها ،شلللهرِ مازیها،

فرهنگسراها و مساجد آشنا می شوند و از سویی دیگر ما قوانین و مقررات نهادهای مختل
آشللنا میگردند مقرراتی مانند رعای
عمومی ،دس

نظم ،تهیه ملیط ،رعای

نزدن مه اشیا و وسائل ،رعای

مهداشلل  ،مراقب

از اموال

سکوت و

در این پروژه درسی  1حوزه مهم و راهبرد موضوعی مطالعات اجتماعی پوشش داده میشود:
 -8فضا و مکان (فرهنگسراها ،ورزشگاهها ،سینماها)؛
 -1نظام اجتماعی(مسلللجد مه عنوان نهادی مذهبی ،فرهنگسلللرا مه عنوان نهادی فرهنگی،
مؤسسات آموزش فنی و حرفهای مه عنوان نهادی اقتصادی)؛
 -9فرهنگ و هوی

(مازیهای قومی و م لی ،مازیهای تاریخی ،مجالس نقالیخوانی)؛

 -1زمان ،تداوم و تغییر (تماشای مسامقات زورآزمایی و تغییر آن مه تماشای مسامقاتی نظیر
کشلللتی ،رایج شلللدن مسلللام قات و ورزش های جد ید مان ند فوت بال) (میرزایی ،ا کار و
کریمیمنش) 8931 ،
 )1-5-3تعیین اهداف و انتخاب منابع در اجرای پروژهها

معلم و دانش آموزان ماید هدف (اهداف) پروژه را مدانند و نیز معلم ماید منامر ،مدل و
اشلللیا و دیگر مواردی را که مه نوعی مه یادگیری و اجرای پروژه کمک میکند ،معرفی
کند یکی از منامعی که در اینجا مه دانشآموزان در راهبرد پروژه کمک فراوان و قامل
توجهی میکند ،والدین ه ستند کمک والدین مه فرزندان شان در انجام پروژه م سیار مؤثر
اسل

البته پیش از آن والدین ماید درماره اهداف مرنامه و پروژه درسلی مطالعات اجتماعی

در مرنامه درسلی فرزندان شلان توجیه شلوند هدف از این کار این نیسل
فرزندان شللان را انجام دهند یک ماور غلط در نظام تعلیم و ترمی
وجود دارد که مشلللارک
شلللده اسللل

اولیا در امر تعلیم و ترمی

که اولیا تکالی

ما (خانواده و مدرسلله)

مه انجام تکالی

فرزندان تقلیل داده

مثالً در درس انشلللا ،والدین مه جای اینکه کودک خود را راهنمایی کنند و
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سرخط یا ایده مدهند ،خودشان متن انشا را مینویسند یا در مهترین حال
میکنند و فرزندشان آن را مینویسند گاهی اوقات در انجام تکالی
مانند ساخ

متن انشا را قرائ
عملکردی و مهارتی

نمونک (ماک ) ،مدل و والدین خودشان آن را مرای فرزندانشان می سازند

ما این گونه رفتارها ما مه اهداف آموز شی و پرور شی خود نمیر سیم مه نظر میر سد مهتر
که در امتدای سال ت صیلی معلم جلسهای توجیهی مرای والدین مرگزار کند و عنوان

اس

کند که هرگاه تکلی

عملکردی درسی مه آنان ارجاش میشود ،منظور حل کردن و نوشتن

و انجام دادن آن نیسللل ؛ ملکه منظور و هدف از این کار راهنمایی کردن ،دادن اطالعات
میشلللتر ،فراهم کردن زمینه و مقدمات انجام پروژه و

در این میان معلم ماید مه

اسللل

ت فاوت های فردی مین دانش آموزان و نیز ت فاوت های فردی وا لدین (سلللطح سلللواد و
ت صیالت ،شغل ،موقعی

اجتماعی و ) توجه کند

کمک کردن والدین در انجام پروژه درسللی هم فرصلل
فرزندان شان را هدای

اسلل

و هم تهدید اگر آنان

و راهنمایی کنند و سر نخ مدهند ،فر ص ا س

روی ندانسللتن و یا دلسللوزی پروژه را انجام دهند ،تهدید اسلل

و اگر خود شان از

مثالً کسللب اطالعاتی از

مازیهای مرسللوم در گذشللته را که اکنون کمتر رایج اسلل  ،در نظر مگیرید؛ در این مورد
انجام م صاحبه ،ت قیو و نو شتن گزارش را خود دانشآموز انجام دهد و معرفی کردن وی
مه یکی از اقوام ما تجریه و مسن و یا ارائه و در اختیار گذاشتن عکسها و تصاویر قدیمی را
والدین مه عهده مگیرند
 )1-5-4نحوه ارزشیابی از پروژهها

در پایان کار ،معلم مه دانش آموزان این فرصللل را مدهد که گزارش پایانی و خروجی
پروژه خود را ارائه مدهند دانشآموزان میتوانند از روش سلللخنرانی و توضلللی ی یا نمایش
اسلللالید و پرده نگار (پاور پوین ) و اسلللتفاده کنند البته در کنار معلم میتوان از سلللایر
دانشآموزان (فردی یا گروهی ) در کار ارزشللیامی اسللتفاده کرد در این مورد مرای پرهیز از
ارزشلللیامی کلی و غیر واقر مینانه ماید از نمونه مر
مختل

و چک لیسللل

(سلللیاهه) که معیارهای

ارزشللیامی در آن درج شللده ماشللد ،اسللتفاده کرد تا دانشآموزان مهتر متوانند کار هم

کالسلیهایشلان را ارزشلیامی کنند در پایان گزارشِ پروژه نیز یک فرصل کوتاه پرسلش و
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پاسخ فراهم گردد؛ چرا که یکی از اهداف مطالعات اجتماعی پرورش مهارت تفکر انتقادی ،
قدرت پر س شگری در دانشآموزان ا س و دانشآموزان ارائه دهنده گزارش نیز ماید متوانند
جواب مدهند ،اسلللتدالل کنند ،اقناش کنند

«معلمانی که از راهبرد پروژه در آموزش خود

استفاده میکنند ،معتقدند که کار پروژه نسب مه آموزش نظام دار مه دانشآموزان شایستگی،
مسئولی پذیری و اعتماد مه نفس میشتری میمخشد» (فالحیان و همکاران)8913:
 )2راهبرد رویدادهای جاری
 )2-1ماهیت رویدادهای جاری

یکی از مهم ترین و جدیدترین راهبرد های آموزشلللی در آموزش و تدریس مطالعات
هر آننه در یک اجتماش م لی یا

اجتماعی ،توجه مه راهبرد رویدادهای جاری اسللل

منطقهای و یا جوامر شهری و کشوری و یا سطوح ماالتر مانند قارهای و جهانی رخ میدهد
و مه وقوش میپیو ندد ،می توان آن ها را رو یداد های جاری تلقی کرد معلم در انت خاب
رویدادهای جاری درفرایند تدریس ماید تناسلللب آن رویداد ما اهداف درس و م توای
آموزشی مورد نظر را ل ات کند
 )2-2ویژگیها و مختصات رویدادهای جاری

 -8واقعی بودن؛ رویدادهای جاری پیرامون زندگی ما و فراگیرندگان ،مسلللائلی
واقعیاند و خارج از ذهن ما جریان دارند و مه همین دلیل ،قامل شناخ

هستند

 -1قا بل مشاااا هده بودن؛ رو یدادهای جاری مه دلیل واقعی مودن ،عینی و قامل
مشلللاهده اند و در نتیجه از سلللنخ انتزاعی و ذهنی م سلللوب نمیشلللوند و فاقد
مشکالت شناختی این قبیل مفاهیم انتزاعیاند
 -9چند بعدی بودن؛ رویدادهای جاری مه دلیل ماهی  ،دارای چند معدند و این،
همان ماهی

پدیده های اجتماعی اسللل ؛ پس ،این رویدادها میتوانند کانون یا

هسته خومی مرای تلفیو موضوعات مختل

مورد نظر ماشند (همان)

 )2-3چگونگی استفاده از رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی
در اینجا مه ن وه چگونگی اسلللتفاده از رویدادهای جاری در فرایند آموزش مطالعات
اجتماعی میپردازیم اولین نکتهای که ماید در نظر مگیریم این ا س

که رویدادهای جاری
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مورد نظر ما واحد درسی ما و م توای آموزشی آن تا چه حد هم پوشانی دارد؟ دومین نکته
اینکه این رویداد تا چه اندازه ما راهبردهای مو ضوعی پنجگانه مطالعات اجتماعی ( -8ف ضا
و م کان -1 ،ز مان ،تداوم و تغییر -9 ،هو ی

و فره نگ -1 ،ن ظام اجت ماعی و  -5م نامر و

فعالی های اقتصادی) مرتبط اس ؟ در یک تقسیممندی کلی میتوان رویدادهای جاری را
مر حسب موضوش و م توا و مضمون مه  1حوزه اصلی تفکیک و تقسیممندی کرد:
 -8رویدادهای جاری طبیعی؛
 -1رویدادهای جاری اقتصادی و اجتماعی؛
 -9رویدادهای جاری فرهنگی؛
 -1رویدادهای جاری سیاسی
در ادامه مه توضلللیح هر کدام از این رویدادها و اهمی

آن در آموزش مطالعات اجتماعی

میپردازیم
 )2-3-1رویدادهای جاری طبیعی؛ اخبار رویدادهای مرتبط ما مخاطرات طبیعی مانند
سللیل ،زلزله ،طوفان ،آتشللفشللان ،آلودگی آب ،آلودگی خاک ،آلودگی هوا و نیز مرف و
ماران و تگر

و سایر پدیدههای جوی و اقلیمی در این حوزه قرار میگیرد
م ثال :زلز له  1.1ریشلللتری کردسللل تان را لرزا ند(خبرگزاری
مهر ،8931/88/11،کد خبر )1155111:میتوان این پرسللشها
را مطرح کرد :زلزله در کدام منطقه از کشلللورمان اتفاق افتاده
اسللل ؟ کدام گروه های امدادی مرای کمک مه منطقه اعزام
شدهاند؟ چه میزان خ سارت وارد شده ا س ؟ و ضعی کنونی
زلزله زدگان چگونه اس ؟

 )2-3-2رویدادهای جاری اقتصااادی و اجتماعی؛ (اخبار رخدادهای مرموطه مانند
اشتغال و میکاری ،گروههای صنفی و شغلی و حرفهای ،صادرات و واردات ،تولید و عرضه
کاال و خدمات ،افتتاح یک واحد تولیدی ،تعطیلی یک واحد نانوایی مه دلیل تخل
این حوزه قرار میگیرد

در
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مثال :معاون امور زراع وزیر جهاد کشللاورزی از کاش ل مذر
گندم در میش از شش میلیون هکتار از ارا ضی در سال زراعی
جللاری در کشللللور خ بر داد(ایسللللنللا ،8939/88/81،کللد خ بر:

 )39888188151میتوان این پر سشها ر – مرتبط ما درس  1از
کتاب مطالعات اجتماعی ششم ما عنوان :م صوالت کشاورزی
از تولید تا مصلللرف -مطرح کرد :کشل ل

گندم چه اهمیتی در

زندگی مردم دارد؟ گندم میشلللتر در کدام اسلللتانهای کشلللور
کش

میشود؟

 )2-3-3رویدادهای جاری فرهنگی؛ (اخبار مرموط مه وقایر و رخدادهای فرهنگی نظیر
فرارسیدن ایام نوروز ،ایام عزاداری عاشورای حسینی ،جشنواره فیلم فجر و رشد ،نمایشگاه
مینالمللی کتاب در این حوزه قرار میگیرد)
مثال 813 :منای تاریخی همدان مرم

شللد (تسللنیم،8931/81/11،

کد خبر )18888881:میتوان این پرسلللشها را در ارتباط ما درس
88مطالعات اجتماعی چهارم (سللفری مه شللهر ماسللتانی همدان)
مطرح کرد :آیا تا مه حال مه شهر همدان م سافرت رفتهاید؟ کدام
آثار ماستانی همدان را دیدهاید؟ آیا چیزی از گنجنامه میدانید؟

 )2-3-4رویدادهای جاری سیاسی؛ (اخبار مرموط مه دول

و مجلس ،انتخامات ریاس

جمهوری ،انتخامات مجلس شورای اسالمی ،انتخامات شورای شهر ،اخبار مین المللی)
مثال :نتایج نهایی انتخامات افغانستان؛ اشرف غنی رئیس جمهور
شد(خبرگزاری تسنیم،8931/88/13،کد خبر )1185118 :و میتوان
این پرسشها را در مورد افغانستان (مرتبط ما درس  83مطالعات
اجتماعی ششم ما عنوان همسایگان ما) مطرح کرد :افغانستان در
کدام سم

کشور ما قرار دارد؟ مردم کشور ما و افغانستان چه

شباه هایی دارند؟

از رویدادهای جاری منعکس شلللده در رسلللانههای خبری میتوان مه شلللیوههای مختل
اسلتفاده کرد «مهتر اسل

معلمان روزنامهها و مجلهها را طبقهمندی کنند و مر اسلاس سلطح
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م خاطبان و موضلللوعات و اهداف مرتبط درسلللی ،اخبار مرموط در آنها را جدا کنند و یا
عالم

مزنند و مه کالس میاورند سلللدس متناسلللب ما موضلللوش درس مرای ایجاد انگیزه در

دانشآموزان یا مه عنوان فعالیتی مکمل که رامطه مین درس ما زندگی واقعی را نشان میدهد
از آن اسلللتفاده کنند و مخشهای مورد نظر را در اختیار دانشآموزان مگذارند» (فالحیان و
همکاران )8913،در ادامه چند مثال دیگر از کتب مطالعات اجتماعی ذکر میکنیم:
مثال  :1درس  83کتاب مطالعات اجتماعی سلللال شلللش ما

عنوان «دریللا نعم ل

خللداونللدی» را در نظر مگیریللد؛ خبر:

کارشناسان تخمین میزنند ساالنه معادل پنج میلیون مشکه نف
وارد آب های خلیج فارس می شللود(همشللهری )8931/1/85،ما
طراحی سلللؤاالتی نظیر ورود نف

مه دریاها چه خطراتی مرای

آمزیان دارد؟ اگر دریاها آلوده شلللوند ما چه مشلللکالتی مواجه
میشویم؟ و مه موضوش درس میپردازیم
مثال  :2درس 89کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم ما عنوان

« مازیاف » را در نظر مگیرید؛ خبر :هر روز در تهران هف هزار
تن زماله تولید می شود  88درصد( 188تن) از این زمالهها؛ مقوا
و کاغذ هسلللتند (ایرنا ،8931/8/83،کد خبر )11119511:ما
طرح سلللؤاالتی نظیر مازیاف

چیسللل ؟ مازیاف

چه کمکی مه

حفظ منامر میکند؟ چند راه پیشنهاد کنید که در خانه و مدرسه
کمتر زماله تولید شود و مه موضوش درس میپردازیم

 )2-4تصمیم گیری در مورد اهمیت یا عدم اهمیت رویدادها
تصمیم گیری در مورد اینکه رویداد جاری در آموزش درس خاصی اهمی
مر عهده معلم ا س

در واقر در مورد اهمی

دارد یا نه

دا شتن یا ندا شتن یک رویداد و ارتباط آن ما

موضوش درسی ،معلم ماید توجه داشته ماشد که اخبار و رویداد جاری ما اهداف آن درس و
م توای آموزشللی آن مرتبط ماشللد در این ماره معلم مه این سللؤاالت پاسللخ مدهد که آیا
مطالعه اخبار یا مریده روزنامهها موجب حسلللاسلللی

دانشآموزان مه م یط پیرامون نظیر
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آلودگیهای زیس

و گفتگو ،اظهار نظر کردن و

م یطی می شود؟ آیا فرصتی مرای م

ت بادل نظر فراهم می ک ند؟ آ یا مو جب عال قهم ندی دانش آموزان مه م طال عه جانبی و نیز
خواندن مطبوعات و مجالت میشلللود؟ آیا موجب تقوی

سلللواد خواندن ،تقوی

قدرت

فهم و درک مطلب و نیز افزایش خزانه لغات دانشآموزان می شود؟ آیا موجب شنا سایی
دانشآموزان از شلللیوه های اطالش رسلللانی (دیداری ،شلللنیداری ،مکتوب ،دیجیتال و )
میشللود؟ آیا موجب تقوی
مثب

مهارتهای تفکر انتقادی ،حل مسللأله میشللود؟ در صللورت

مودن پاسلللخ ها میتوان امیدوار مود که رویداد جاری می تواند در آن درس مورد

استفاده قرار مگیرد
 )2-5تمرکز بر عالیق دانشآموزان در انتخاب رویدادهای جاری
همانطور که گفته شلللد معلم تعیین میکند که آیا این رویداد جاری ما فرآیند تدریس و
درس حا ضر اهمی

دارد یا نه ما این حال معلم میمای س

در این کار عالئو دانشآموزان

را در نظر مگیرد؛ مثالً یکی از عالئو دانشآموزان موضوش عید نوروز ،چهارشنبه آخر سال،
مراسم درختکاری و غیره اس

در این مورد معلم یا خود یا از دانشآموزان میخواهد که

اخبار مجالت و روزنامه ها و سلللای های خبری را در مورد آن موضلللوش تهیه کرده و مه
کالس میاورند و در کالس ارائه کنند
مثال  :8درس 11کتاب مطالعات اجتماعی سللال چهارم ما عنوان

«روزهای مهم» را در نظر مگیرید؛ خبر :مدیرکل میراث فرهنگی
کرمان شاه :آیینهای ثب ملی شده در نوروزگاههای کرمان شاه
اجللرا مللی شللللونللد(خللبللرگللزاری مللهللر ،8931/88/11،کللد
خبر )1159188:در این درس می توان هم اهمی ل

تللاریخی

نوروز و تغییرات تدریجی آن (ز مان ،تداوم و تغییر) را م یان
(فرهنگ و

کرد ،هم مه اهمی

دید و مازدید نوروزی پرداخ

هوی ) و هم م

خریدهای نوروزی را مطرح کرد (منامر و

فعالی های اقتصادی) و غیره
مثال  :1درس 18کتاب مطالعات اجتماعی سللال چهارم ما عنوان
«تقویم» را در نظر مگیریللد؛ می توان کالس را ملله چنللد گروه
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تقسللیم کردکه هر گروه مهمترین مناسللب های یک ماه یا یک
فصللل (مه ترتیب) را شللناسللایی و اسللتخراج کند یا هر گروه
مهمترین مناسب های ماه یا فصل را مر حسب موضوش (مذهبی،
طبیعی ،ملی و ) شناسایی و استخراج کند

 )2-6مالکهای اداره بحث و گفتگو درباره رویدادهای جاری
م

و گفتگو مه عنوان یک روش تدریس م ستقل و نیز یک روش مکمل مرای راهبرد
و گفتگو امری سلللهل و ممتنر اسللل

رویدادهای جاری مه کار میرود ما این حال م

یعنی آسلللان و سلللهل اسللل ؛ چون از دانشآموزان خواسلللته میشلللود که نظر خود را
مگویند(حرف مزنند) و از سللویی ممتنر و دشللوار اسلل ؛ چون دانشآموزان ممکن اسلل
ندانند چه ماید مگویند و چه نگویند و چگونه مر م
کارگیری م

متمرکز شلللوند نکته دیگر اینکه مه

و گفتگو در کالس درس هم فرص اس

و هم تهدید یعنی ممکن اس

خوب اداره نشود ،مه حاشیه کشیده شود ،از اهداف درس دور شود ،دانشآموزان همدیگر
را م سخره کنند ،سر و صدا ایجاد شود و (تهدید) و نیز ممکن ا س
گوش کردن ،تقوی

موجب تقوی

هنر

فن سخنوری ،استدالل کردن ،تبادل نظر ،رشد تفکر انتقادی شود و

(فرصل ل ) صلللاحب نظران مالکهایی و معیارهایی مرای اداره م

و گفتگو در راهبرد

رویدادهای جاری در نظر میگیرند که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1جدا کردن حقایق از عقاید؛ در این مورد ماید گف
کشلل

حقیق

که فراگیران ماید مه دنبال

ماشللند نه اینکه عقیده شللخصللی خود را ت میل کنند مین حقیق

عقیده شللخصللی خود که آن را حقیق

و

میپنداریم مرز ماریکی وجود دارد که تمیز

آن کاری نسبتاً دشوار اس
 -2توجه به سااایر دیدگاهها؛ دانشآموزان میمایسلل

مدانند که حقیق

مه صللورت

مطلو نزد آنان (فرد یا گروه) وجود ندارد ملکه حقیق

امری متکثر اس

و مه تنهایی

نزد ک سی نی س

و هرکس ممکن ا س

مهرهای از آن را دا شته ما شد ماید دیدگاه و

نظرات دیگر دانشآموزان را مشنوند و مه آن احترام مگذارند و از هرگونه مطلوگرایی
فردی و گروهی پرهیز کنند

راهبردهای تدریس موثر در آموزش مطالعات اجتماعی 19

 -3توجه به اصااول اخالقی در برخورد با دیدگاه ها و یا تعبیر و تفساایر وقایع؛

مهمترین رکن در مباحثه و گفتگو ،اخالق و رعای

اصول و معیارهای اخالقی اس

در این مورد در مرخورد ما دیدگاهها و نظرات دیگر یا در تف سیر و تعبیر یک مو ضوش
و پدیده اجتماعی یا واقعه ،ماید از هرگونه پیش داوری ،قضاوت ارزشی ،تهم

زدن،

انگ زدن ،ت قیر کردن و تمسخر کردن پرهیز کرد
 )2-6چگونگی طراحی یک واحد درسی کوچک با موضوع رویدادهای جاری
در طراحی یک واحد یادگیری و در سی امتدا تو سط دانشآموزان (یا تو سط اع ضای یک
گروه) سؤاالت متعددی درماره زوایا و امعاد متفاوت و متنوش سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
تاریخی و جغرافیایی و زیس

م یطی یک رویداد مطرح میشود سدس گروههای مختل

مرحسب تقسیم کار صورت گرفته مه ت قیو و جستجو در مورد آن میپردازند و پاسخها و
پیشلللنهادها و راه کارهای خود را ارائه می کنند معلم در طراحی واحد یادگیری مبتنی مر
راهبرد رویدادهای جاری مه تناسلللب و تطامو آن ما اهداف مرنامه درسلللی و نیز راهبردهای
آموزشللی و م توای آموزشللی ماید توجه کند در ادامه مثالی مرای طراحی واحد یادگیری
مبتنی مر رویدادهای جاری ذکر میکنیم
مثالً درس  1کتاب مطالعات اجتماعی سللال شللشللم ما عنوان
«م صلللوالت کشلللاورزی ،از تولید تا مصلللرف» را در نظر

مگیرید؛ خبر :رئیس سازمان جهاد ک شاورزی ا ستان سمنان:
مزرگترین سللیلوی شللرق کشللور در سللمنان افتتاح می شللود
(خبرگزاری ایرنا ،8931/88/ 13،کد خبر)19113819:

پیش از طراحی واحد یادگیری معلم میمایس

مه سه پرسش م وری پاسخ مدهد:

 -8من ملله عنوان یللک معلم امروز قصللللد دارم چلله چیزی را آموزش دهم (اهللداف)؟
دانشآموزان من در پایان درس اهمی

سللیلو در نگهداری م صللوالت کشللاورزی و

نقش آنها در تأمین غذای ان سانها را مدانند (دان شی  -شناختی) ،متوانند انواش غالت و
حبومات را تفکیک کنند و مرای هرکدام چند نمونه مه کالس میاورند (مهارتی) ،مه
اسراف نکردن ،شکرگزاری و کمک مه نیازمندان عالقهمند شوند (ارزشی و نگرشی)
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 -1از کدام فنون ،روشها ،مواد و وسایل استفاده کنم (روشها و فنون)؟ پرسش و پاسخ،
مارش مغزی و حل مسأله
 -9چگونه ت قو اهداف را متوجه میشوم (ارزشیامی)؟ تهیه چک لیس یا سیاهه و پوشه کار

جمعبندی و نتیجهگیری
آموزش مطالعات اجتماعی -که نقشی اساسی در اجتماعی شدن دانشآموزان دارد -مه
ویژه در مقطر امتدایی مسلللیار حائز اهمی

اسل ل

ت قو این امر نیازمند توانایی معلمان در

مکارگیری راهبردهای متنوش و سازماندهی فرص های یادگیری اس

آنان ماید قادر ماشند

واحدهای یادگیری را ما تأکید مر مسلللأله ها و ظرفی های م یط زندگی دانشآموزان مه
شیوه تلفیقی و ما مهرهگیری از راهبردهای جدید طراحی و تدوین نمایند معلمان میمایس
توانایی ت لیل مرنامه درسی و تطبیو آن ما نیازهای یادگیرندگان را کسب نموده و متوانند ما
شناخ

عمیو ن سب

مه مرنامه در سی مطالعات اجتماعی فر ص های یادگیری تلفیقی را ما

مهرهگیری از ظرفی های م یط زندگی طراحی نمایند
ه مانطور که گفتیم مب

الگو ها ،فنون و روش های تدریس جزء الین فک حر فه

معلمی و عنصلللر ذاتی معلمی اسل ل

اما ما گذشل ل

چندین دهه ،هنوز روش های تدریس

منفعالنه و یکطرفه مانند روش سخنرانی و روش تو ضی ی در م سیاری از مدارس ما رایج
اسللل

از عمده ترین نقدهایی که می توان مه روش های سلللنتی وارد کرد ،میتوان مه غیر

منعط

مودن ،ان باشللل ته کردن ذهن دانش آموزان از انبوهی از اطال عات ،درگیر نشللللدن

دانش آموزان در فرآی ند یاددهی -یادگیری و اشللللاره کرد در نق طه م قا مل یادگیری
منفعال نه ،روش های یادگیری ف عال قرار می گیرد یادگیری ف عال در واقر شلللکلی از
یادگیری اسلل

که در آن ،دانش آموزان از طرق فعالی ها ،کنش ها و درگیر شللدن در

آموزش و مباح

کالسللی ،در فرآیند یادگیری حضللوری فعال پیدا می کنند و از موضللر

انفعال خارج شلللده و در جایگاه کنشلللگر قرار می گیرند در روش های سلللنتی تدریس و
آموزش ،انگشل ل

تأکید مر آموزش دهنده گذاشلللته می شلللود اما در روش ها و الگوهای

جدید ،امر تدریس مه عنوان یک فرایند چند سویه ،منعط

و تعاملی تعری

شده که نقش
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معلمان نظارتی و تسللهیل گری اسلل

در روش های جدید ،گزاره «معلمِ شللاگردان» کنار

میرود و گزاره «معلم -دانشآموزان» مرجسته میشود
در نوشللتار پژوهشللی حاضللر از روش های جدید و فعال و خالق در امر تدریس مه دو
مورد از مهمترین راهبردها و رهیاف های نو و اثرمخش در آموزش و یادگیری مطالعات
اجتماعی یعنی « 8راهبرد پروژهها»« 1 ،راهبرد رویدادهای جاری» اشلللاره کردیم در این
مقاله در معرفی و ت لیل راهبرد پروژه ها مه مواردی نظیر دالئل و ضلللرورت و اهمی

این

راهبرد در آموزش مطالعات اجتماعی ،تقسلللیم مندی پروژه ها ،طرح کلی پروژه ها ،ن وه
ارزشلللیامی از پروژه ها ،مراحل مختل

طراحی پروژه دانش آموزی پرداختیم همننین در

معرفی و ت لیل راهبرد رویدادهای جاری مه موارد مهمی مانند ماهی
جاری ،ویژگی ها و مختصلللات رویدادهای جاری ،اهمی

راهبرد رویدادهای

راهبرد رویدادهای جاری در

آموزش م طال عات اجت ماعی ،چگونگی اسلللت فاده از آن در آموزش م طال عات اجت ماعی،
مالک های اداره م

و گفتگو در ماره رو یداد های جاری و تو جه کردیم در پا یان

امیدواریم مخاطب اصللللی ما در این نوشلللتار که معلمان مقطر امتدایی و دانشلللجومعلمان
دانشگاه فرهنگیان هستند ،متوانند مهرهای از آن مبرند
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