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 چکیده

های آموزش مطالعات اجتماعی در دوران کرونا از هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش

رویکرد پدیدارشناسانه است. اطالعات از دیدگاه دانش آموزان است. روش پژوهش کیفی با 

آوری و تحلیل اطالعات به شیوه تحلیل محتوای های نیمه ساختاریافته جمعطریق مصاحبه

آباد هستند که تفسیری انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان متوسط اول شهر نجف

ع ، با توجه به اشبااند و با شیوه نظریمشغول به تحصیل بوده 0011-0911در سال تحصیلی 

ها قرار گرفتند. نتایج گیری و مورد مصاحبهنفر از آنان نمونه 11صورت هدفمند ها بهداده

های آموزش مطالعات در دوران ترین چالشها نشان داد که مهمحاصل از تجزیه تحلیل داده

زیر  01)ها های تدریس از طریق شبکهاند از؛ چالشکرونا از نگاه دانش آموزان عبارت

های مربوط به زیر مضمون(، چالش 1های مربوط به سنجش و ارزیابی )مضمون(، چالش

های مربوط به دانش آموزان زیر مضمون(، چالش 1ای و مجازی آنان )معلمان و سواد رسانه

زیر مضمون( هستند که باعث کاهش  1های مربوط به خانواده )زیر مضمون(، چالش 1)

های زش مطالعات اجتماعی شده و الزم است تا در این رابطه شیوهیادگیری و کیفیت آمو

 بهتر و راهکارهای مناسبی اندیشیده شود.

 : مطالعات اجتماعی، آموزش مجازی، دانش آموزان، دوران کرونا.واژگان کلیدی
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 مقدمه

عنوان یکی از دروس مهم در دوره متوسطه اول است که از تعامل مطالعات اجتماعی به

های اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی زندگی انسان در گذشته، با محیطانسان 

ه ها با یکدیگر و با محیطی ککند و بر محور کنش متقابل انسانحال و آینده بحث می

آموزان با (. دانش0911مقدم،کند )فالحیان و پرتویبرند، صحبت میدر آن به سر می

گیرند که چگونه در خانواده، محله، س یاد میهای این درفراگیری مفاهیم و آموزش

 تر مانند مدرسه، محله، شهر و کشور زندگی کنند.های بزرگمحیط

هر  یترین سرمایهنظر دارند که مهمنظران، همگی بر این نکته اتفاقمحققان و صاحب

(، داشتن و 00: 0988کشور، نیروهای متخصص و کاردان آن کشور است )فرخ مهر،

ی از نیروهای متخصص مرهون تعلیم و تربیت شایسته یا همان مندبهره

وپرورش صحیح است. در نظام اسالمی کوشش در جهت تشخیص و شناسایی آموزش

های الزم و انجام دیگر مقدمات ها و کسب دانش و آگاهینیازهای جامعه در همه زمینه

تکلیف شرعی نام برده  صورتمنظور رفع این نیازها، چنان اهمیتی دارد که از آن بهبه

 (.99: 0939شود )حسینی، می

اکنون که در عصر حاضر تغییرات و تحوالت شتابنده شده است، در چنین فضایی الزم 

ها و نهادهای مختلف و ازجمله نهادهای آموزشی آمادگی رویارویی با است تا سیستم

س و تغییرات را داشته باشند و خود را با تحوالت هماهنگ سازند )دوما

 (.0،1101هانچین

های بهداشتی درمانی، تجاری اقتصادی، ، سیستم01-شیوع ناگهانی ویروس کووید

ها ازجمله های متعددی روبرو کرد، اما سایر حوزهفرهنگی اجتماعی دنیا را با چالش

 Mianحوزه تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی آموزشی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد )

& Khan,2020: 100های بهداشتی (. با شروع بیماری کرونا در سراسر جهان، پروتکل

در این   (.Sajed &Amgain, 2020: 3گذاری فیزیکی تأکید کردند )بر رعایت فاصله

راستا در بسیاری از کشورها ازجمله در کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا 

( Viner et al, 2020: 398ها تعطیل شد )های حضوری در مدارس و دانشگاهآموزش

آموزان و و آموزش جایگزین یا همان آموزش مجازی برای ادامه روند تحصیل دانش

                                                           
0 -Dumas & Hanchans 
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دانشجویان ارائه و دنبال گردید. این امر به دلیل حفظ رعایت فاصله فیزیکی و 

 انجام شد. 01-گیری ویروس کوویدجلوگیری از شیوع و همه

های حضوری و با حضور در کنار یکدیگر آموزان در کالساین در حالی است که دانش

اغلب یادگیری مشارکتی و حمایت از همدیگر را داشته، اما این حمایت در آموزش 

های آنالین نقش عالوه در کالسمجازی به حداقل ممکن کاهش یافته است. به

معلمان، و راهبردهای تدریس معلمان تغییر کرده و دانش آموزان الزم است خودشان 

این مشکالت سطح  (.Gagne & Walters,2009این تغییرات سازگار کنند )را با 

تواند استرس و اضطراب می برد.استرس و اضطراب تحصیلی یادگیرندگان را باال می

پذیر های مختلف آسیبسیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و افراد را در مقابل بیماری

 (.0918 سازد )علیپور و همکاران،

ساز جامعه دارای نیازها و خصوصیات منحصر به عنوان نیروهای آیندهبهآموزان دانش

ها از طریق آموزش حضوری و حضور آنان در مدرسه و در خود هستند که بیشتر آن

یابد. توجه به هر یک از خصوصیات فوق جهت رشد و ها رشد میمیان همکالسی

دوچندان برخوردار های وجودی کودکان ضروری است و از اهمیتی توسعه قابلیت

وپرورش آن کشور نهاده است. درواقع زیربنای توسعه هر کشوری از طریق آموزش

های اصلی آن را باید در آموزش دوران تحصیل و قرار گرفتن در شود که ستونمی

ای است که محیط تحصیل در کنار همساالن جستجو کرد. این اهمیت به اندازه

ی را در ابعاد مختلف بر پیکره پیشرفت و تعالی جوامع بارتوجهی به آن، آثار زیانبی

وجود به خاطر شرایط بااین .(Raccanello et al,2019: 452گذارد )برجای می

ر حل مهم دعنوان یک راهآمده و شیوع بیماری کرونا و حفظ فاصله فیزیکی بهپیش

زی ای مجاها از طریق فضپیشگیری از گسترش این بیماری، مدارس تعطیل و آموزش

دنبال گردید. بنابراین از مشکالتی که در شرایط شیوع کرونا، به دلیل تعطیلی مدارس، 

برای کودکان و نوجوانان به وجود آمده است، مشکالت آموزشی است. در شرایط 

این در حالی است که همه  شوند.صورت آنالین برگزار میهای درس بهقرنطینه کالس

سترسی ندارند، کاهش زمان آموزش و کیفیت نامناسب دانش آموزان به اینترنت د

های آموزشی، عملکرد تحصیلی خدمات آموزش آنالین و نابرابری در استفاده از فرصت

 (.013: 0911یادگیرندگان را کاهش داده است )ابوالمعالی حسینی،
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اند، هدف اصلی آموزش ایجاد یادگیری طور که اندیشمندان یادگیری بیان داشتههمان

ای آید. تدریس منظومهدر دانش آموزان است و این امر با تدریس مناسب پدید می

شده است که هدف آن ایجاد شرایط مطلوب دار و از پیش طراحیمرتب، منظم، هدف

ه ای کگونهبرای یادگیری است و در یک تعامل میان معلم و فراگیر جریان دارد. به

گذارد و آموزش در یک فرآیند شاگردان اثر میرفتار و عمل معلم در فعالیت و اعمال 

(. اما با فراگیری بیماری کرونا و اجبار 0911 افتد )سیف،و جریان دوطرفه اتفاق می

های فراوانی روبرو به آموزش از طریق فضای مجازی، آموزش درس مطالعات با چالش

یق ر است از طرعنوان مخاطبان اصلی یادگیری و کسانی که قراگردید. دانش آموزان به

های خود در جامعه آموزش و فراگیری درس مطالعات اجتماعی با حقوق و مسئولیت

های پایه و الزم در حل مسائل و دگرگون کردن شرایط برای آشنا شوند و مهارت

( با 0983های جامعه را فراگیرند )فالحیان و همکاران،رسیدن به اهداف خود و آرمان

یادگیری این درس روبرو شدند که الزم است شناسایی  مسائل و مشکالت زیادی در

ش های آموزترین چالشاصلی پژوهش این است که مهم گردند. به همین دلیل، مسئله

 آموزان چیست؟مطالعات اجتماعی در دوران کرونا از نگاه دانش

 پیشینه پژوهش

ی بر زش مبنهای مختلف پیرامون یادگیری و آموبا توجه به نتایج تحقیقات و نظریه

ها، باید گفت که یادگیری در مشارکت دانش آموزان در حین تدریس و فعال بودن آن

افتد که روانی، عاطفی و حرکتی در زمانی اتفاق می-همه ابعاد ذهنی، روحی

آموزان در کنار یکدیگر بوده و بتوانند در گروه مسئله را کشف کنند و از پی دانش

. در دهدالً یادگیری درتعامل با دیگران و گروه رخ میبردن به پاسخ لذت ببرند. اصو

ها در گذار فعالیتآموزان زیاد است و خود را شریک و بنیاناین روش انگیزه دانش

دانند. چراکه پس از تحلیل دقیق موضوع به یادگیری روند پی بردن به پاسخ می

ت ل مسئله و خالقیتواند قوه تفکر، تعقل، حیابند و این روش میتری دست میعمیق

د، دهنها در عین اینکه هویت علمی خود را بازیافته و رشد میها را توسعه بخشد. آنآن

 -ها، انرژی ذهنیهای اجتماعی و ارتباطی مهارت پیدا کرده و با مشارکت آندر زمینه

( و 0981شان به کار گرفته شده و احساس مؤثرتری خواهند داشت )کیوانفر،روانی
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درس مطالعات که هدفی جز آموزش این نکات ندارد، ولی در آموزش  بخصوص در

 های فراوانی روبرو خواهند گردید.مجازی این امور با چالش

درس مطالعات اجتماعی از دروس مهم دوره آموزش عمومی است که همواره 

ها و تحقیقات فراوانی چه در زمان آموزش موردتوجه بوده و پیرامون آن پژوهش

ها ترین آنچه هنگام آموزش مجازی انجام شده است که به برخی از مهمحضوری و 

 گردد؛در ادامه اشاره می

آموزش "توان به کتاب های آموزش درس مطالعات اجتماعی میازجمله کتب شیوه -

( و 0910)کریمی منش و همکاران، "مطالعات اجتماعی ویژه دانشجویان علوم تربیتی

( اشاره نمود که به 0910)فالحیان و همکاران،« ماعیآموزش مطالعات اجت» کتاب 

اند. عالوه بر کتب فراخور موضوع به بررسی نحوه تدریس و آموزش این درس پرداخته

های آموزش مجازی نامبرده تحقیقات زیادی نیز در این زمینه و مخصوصاً چالش

 زیر اشاره کرد: توان به مواردها میترین آنصورت کلی انجام شده است که از مهمبه

های ها و فرصتمطالعه تطبیقی چالش"( با عنوان 0911زاده و همکاران )پژوهش تقی

که به روش کیفی موضوع را  "آموزش عالی در دوران پاندمی کرونا در ایران و جهان

ها، دو لبه متفاوت تأثیر کرونا بر آموزش ها و فرصتبررسی نمودند، نشان داد که چالش

-ها و چالش( نیز در تحقیقی به بررسی آسیب0911قراری و همکاران ) عالی هستند.

های شیوع کرونا بر آموزش پرداختند و دریافتند هرچند که آموزش آنالین یک نیاز 

یاددهی بوده و دارای فواید زیادی است لکن پیشنهاد -آنی در فرایند یادگیری

تواند های حاصل از آن میها و چالشراهکارهای مدیریتی و اجرایی برای رفع آسیب

 زیربنای روشی غنی برای آموزش در دوران بیماری کرونا و پساکرونا ایجاد نماید.

واکاوی تجارب والدین دانش "ای تحت عنوان ( در مطالعه0911محمدی و همکاران )

های اجتماعی در زمان های آموزش مجازی با شبکهآموزان دوره اول ابتدایی از چالش

، با استفاده از مصاحبه و با روش کالیزری و تحلیل مضمون، "س کروناشیوع ویرو

های اجتماعی را در پنج مقوله آموزشی محاسن و معایب آموزش مجازی در شبکه

ماندگی تحصیلی و ایجاد فرصت خالقیت؛ معایب: عدم )محاسن: جلوگیری از عقب

ی(، م و انضباط کالستمایل به انجام تکالیف کالسی و کاهش پایبندی به مقررات نظ

آموزان و نظارت بیشتر والدین؛ معایب: حذف اجتماعی )محاسن: آزادی عمل دانش
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آموزان(، فرهنگی )محاسن ورود آموزش پرتی دانشفعالیت گروهی و تنبلی و حواس

مجازی به عرصه نظام تعلیم و تربیت و ایجاد تجربه جدید؛ معایب: حذف کاریزمای 

حوصلگی برخی از والدین(، اقتصادی )محاسن کاهش یحضور معلم و خستگی و ب

گذاری جهت وذهاب؛ معایب: وقتجویی در زمان ایابوذهاب و صرفههزینه ایاب

دین ای والافزار الزم( و فنی )ارتقاء سواد رسانههای تکمیلی و هزینه تهیه سختآموزش

آوری فنبه عنوان حسن؛ معایب: عدم جذابیت بصری ویدئوها و عدم تسلط به 

 بندی کردند.اطالعات( طبقه

پیامدهای روانشناختی و آموزشی "( با عنوان 0911در پژوهش ابوالمعالی حسینی)

-که از روش توصیفی "هابیماری کرونا در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن

 آموزان در نتیجه بیماریتحلیلی استفاده کرد، به این نتیجه دست یافت که دانش

شناختی مانند اضطراب، افسردگی، نا و قرنطینه، در بعد فردی مشکالت روانکرو

اختالل استرس پس از آسیب، استرس، ناکامی، ترس، خشم، احساس تنهایی و 

آموزان با مشکالتی مانند اند. در بعد بین فردی، دانشحوصلگی را تجربه کردهبی

با دوستان و معلمان،  مشکل در ارتباط با اعضاء خانواده، محدودیت ارتباطی

اند. در بعد آموزشی های اجتماعی ناکافی، کاهش درآمد خانواده را تجربه کردهحمایت

 آموزان در فرآیند آموزشنیز مشکالتی، مانند حضور شناختی و اجتماعی ضعیف دانش

آنالین، افزایش بار شناختی، ضعف انگیزه، مشکالتی در مدیریت زمان، و نگرانی از 

 شناسایی شد.  ارزشیابی

راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش "( در تحقیق کیفی خود با عنوان 0918میرزایی )

های سنتی و جدید تدریس پرداخته است و به بررسی انواع روش« مطالعات اجتماعی

اهمیت راهبرد رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی، چگونگی استفاده از 

های اداره بحث و گفتگو درباره رویدادهای جاری را کآن در آموزش این درس و مال

های ( نیز به بررسی چالش0911کند. فزونی شره جینی و همکاران )مشخص می

 اجتماعی بر اساس -برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تربیت شهروندی 

ه ، مقول«هاهدف»ها نشان داد که در عنصر اند. نتایج تحقیقات آنمدل تایلر پرداخته

تربیت شهروندی در برقراری ارتباط مؤثر بین مدرسه و مؤسسات  هایناتوانی هدف

های توجهی به تلفیق مفاهیم و مهارت، بی«محتوا»بیرون از مدرسه؛ در عنصر 
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، «های یاددهی یادگیریفعالیت»های مختلف یادگیری؛ در عنصر شهروندی در حوزه

، عدم توجه به خالقیت و «ارزشیابی»و در عنصر های مناسب عدم اجرای فعالیت

شده به خود اختصاص های مطرحنوآوری فراگیران؛ باالترین اولویت را در بین چالش

های تدریس مطالعات اجتماعی ( شیوه1103)0اند. در همین راستا، ام سی کویداده

 1یانگ های فعال و غیرفعال را معرفی نموده است.را بررسی و انواع مختلف روش

بررسی امکانات "( در پژوهشی فراتر از درس مطالعات اجتماعی تحت عنوان 1111)

های آنالین و امکانات آن در دوران آموزش مجازی آموزش ،"تجربی یادگیری آنالین

 اند.و کرونا را بررسی کرده

طور که مشخص گردید اگرچه تحقیقات متعددی تاکنون در رابطه با مبانی، همان

شده است، اما کمتر آموزش و یادگیری درس مطالعات اجتماعی انجام مفاهیم،

گیری کرونا پرداخته های آموزش مطالعات اجتماعی با همهپژوهشی به بررسی چالش

های آموزش و یادگیری است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی چالش

 بپردازد. مطالعات اجتماعی در دوران کرونا از نگاه دانش آموزان

 روش پژوهش

ای و بر مبنای ماهیت و صورت کیفی و بر اساس هدف، از نوع توسعهاین پژوهش به

تحلیلی است؛ ازآنجاکه محقق به دنبال استخراج اطالعات از طریق -روش، توصیفی

ها از موضوع است فلسفه حاکم بر این تحقیق تعامل با افراد و درک نحوه تفسیر آن

اسانه است. رویکرد تحقیق استقرائی بوده و گردآوری اطالعات در تفسیری و پدیدارشن

ی ای و با تکیه بر اسناد و منابع مکتوب و اینترنتبخش توصیفی از طریق روش کتابخانه

و در بخش تحلیلی با روش پیمایشی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته شکل 

 با توجه به شیوع کرونا و»شد؛ ده میکه در مصاحبه از فرد پرسیطوریگرفته است. به

                                                           
0 -McCoy 

1 -Yang 
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هایی که در یادگیری درس مطالعات ترین چالشاستفاده از آموزش مجازی، مهم

 0«اند؟اید، کدماجتماعی با آن روبرو بوده

نمونه آماری گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه تحلیل انتخاب 

روش مصاحبه میزان مشخصی ندارد و (. تعداد نمونه در 10: 0930اند )بست،شده

سؤاالت  1دیگر، حجم نمونه به اشباع نظریعبارتتعداد افراد مورد مصاحبه، به

-ترتیب که هرگاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخاینموردبررسی بستگی دارد، به

 اهتای به همدیگر شباندازهشده با افراد مطلع بههای انجامشده و یا مصاحبههای داده

های جدیدی در ها شده و دادهها و یا مصاحبهدارند که منجر به تکراری شدن پاسخ

کشد ها را کافی دانسته و دست از مصاحبه میها وجود ندارد، تعداد مصاحبهآن

ها که بر (. اشباع نظری معیاری است برای تعیین نمونه6: 0983)محمدپور و رضایی،

های عمده دهد که پاسخ به سؤالرا ادامه می هااساس آن محقق تا جایی مصاحبه

ها تولید نشود های جدیدی در فرآیند گردآوری دادهشده یا دادهتحقیق اشباع

در  9(. بنابراین تعداد نمونه مورد مصاحبه بر اساس اصل اشباع999: 0911)محمدپور،

، 1؛ استراوس و کوربین0163، 0حجم نمونه در نظر گرفته شد )گالسر و استراوس

آموزان مقطع مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانش 11(. در این پژوهش با انجام 0118

 آموزانکه مصاحبه با دانشنحویمتوسطه اول، اشباع نظری مدنظر حاصل گشت. به

ها در حال تکرار های جدیدی به دست نیامد و پاسخقدر ادامه یافت که دیگر پاسخآن

 شدن بود.

ا هکنندگان با هدف مطالعه آشنا شدند و رضایت آنها شرکتقبل از انجام مصاحبه

ها از طریق فضای مجازی با رعایت سکوت و آرامش برای ضبط صدا اخذ شد و مصاحبه

دقیقه به طول انجامید. برای اعتبار سال و  01تا  11ها بین الزم انجام شد. مصاحبه

و برای اطمینان از دقت کار نظر استفاده شد های مصاحبه از نظر اساتید صاحبسؤال
                                                           

ضوری با افت تحصیلی و مسائل و    انتخاب نفر اول برای مصاحبه فردی بود که نسبت به زمان ح   - 0

 مشکالت فراوانی مواجه گردیده بود.

1- Theoretical saturation 

9- Saturation 

0 -Glaser & Strauss 

1- Strauss & Corbin 
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بندی اطالعات از همان ها و دستهسازی، مقایسه دادهاز روش مطالعه مکرر، خالصه

 ها استفاده گردید.شروع مصاحبه

 هایافته

آموزان متوسط اول مدارس نفر از دانش 11کننده در پژوهش تعداد افراد شرکت

نفر کالس  1ر کالس هشتم و نف 6نفر کالس هفتم،  1آباد اصفهان )شهرستان نجف

 کردند.نهم( بودند که در مقطع متوسطه تحصیل می

ها نشان داد که آموزش درس مطالعات وتحلیل دادهها و تجزیهنتایج حاصل از مصاحبه 

ها از طریق آموزش مجازی، واسطه پیگیری آموزشاجتماعی در دوران کرونا و به

ها؛ ترین آنبه همراه داشته است که مهمهای فراوانی را برای دانش آموزان چالش

-های مربوط به سنجش و ارزیابی، چالشها، چالشهای تدریس از طریق شبکهچالش

های مربوط به دانش ای و مجازی آنان، چالشهای مربوط به معلمان و سواد رسانه

تری این های مربوط به خانواده هستند که در ادامه به صورت مفصلآموزان و چالش

 گردد.موارد بررسی و تبیین می

 های مجازیهای مربوط به تدریس از طریق شبکهالف( چالش

های آموزان با چالشها پس از فراگیری کرونا دانشبا غیرحضوری شدن آموزش

هایی که در یادگیری درس ترین چالشها روبرو شدند. مهممتعددی در فراگیری درس

جازی با آن روبرو بودند در مواردی همچون؛ های آموزش ممطالعات از طریق شبکه

ها و مسائل و مشکالت مربوط رسانمسائل و مشکالت پیرامون برنامه شاد، سایر پیام

آموزان و آموزش در به ابزارهای مورداستفاده برای آموزش مجازی بود که برای دانش

های زیاد یفضای مجازی پدید آمده است و شامل؛ قطعی مکرر برنامه شاد، بروز رسان

های قدیمی، مشکل محدودیت آن، سرعت پایین شاد و قابل نصب نبودن بر سیستم

طرفه بودن تدریس در تلویزیون، مصرف حجم در شبکه ایتا و نداشتن پخش زنده، یک

ردید بندی گمورد، مشکالت اینترنتی جمعهای بیگردیزیاد اینترنت در روبیکا، وب

ها مشترک بوده و برای مطالعات اجتماعی نیز ام درسها عمدتاً در تمکه این چالش

 قابل بیان بوده است.
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آموزان معتقد بودند که درس مطالعات اجتماعی از طریق مشارکت و نفر از دانش 08

شود و این امر در آموزش آموزان و بالعکس به خوبی فرا گرفته میتعامل معلم با دانش

عنوان یک شبکه مشخص و ملی برای که به افتد و شبکه ملی شادمجازی اتفاق نمی

ه در رابط»های فراوان تعریف شده است، واقع توانایی الزم را ندارد. آموزش با قابلیت
رسان شاد و انجام تدریس در آن الزم است این نکته را بیان کنم که این با پیام

صبح  1رسان قابلیت ساپورت از این همه مخاطب را ندارد و وقتی که ساعت پیام
-آموزان و معلمان قرار است از آن استفاده کنند، دیگر باال نمیشود و همه دانشمی

 آموز پایه نهم(.دانش«)آید

 پخش زنده در»آموزان در رابطه با پخش زنده شاد معتقد بود که؛ یکی دیگر از دانش
نه دهم که اصالً از این قسمت جز اعصاب خردی چیزی ندارد و من ترجیح میشاد به

خودم استفاده کند و نه معلم! و برای درس مطالعات اجتماعی که قرار است ما در 
ها و جغرافیای ایران مطلب یاد بگیریم، الزم است تا معلم فیلم گاهمورد اولین سکونت

 آموز پایه هفتم(.)دانش« و کلیپ در این رابطه استفاده کند

 شده در نمودارصورت تفکیکی بههای مربوط به فضای مجازترین چالشفراوانی مهم

 مشاهده است.در ادامه قابل 0شماره 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مجازیهای مربوط به تدریس از طریق شبکهچالش -0نمودار 
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 های مربوط به سنجش و ارزیابیب( چالش

از  ها توسط فراگیرانها و آموختهبهبود کیفیت یادگیری و آگاهی از پیشبرد فعالیت

وپرورش برخوردار است. به همین دلیل سنجش و ارزشیابی دی در آموزشاهمیت زیا

 (Boyle et al, 2001دهد )های نهادهای آموزشی را تشکیل میبخش مهمی از فعالیت

عنوان یک چالش ها از طریق فضای مجازی بهکه در دوران کرونا و پیگیری آموزش

 آموزان و معلمان مطرح گردید.مهم برای دانش

های مربوط به سنجش و ارزیابی درس مطالعات اجتماعی در دوران ین چالشترمهم

آموزان در مواردی همچون؛ امتحان آموزش مجازی در زمان فراگیری کرونا ازنظر دانش

های تشریحی و انجام درست و صحیح آن، انجام گرفتن و کنترل تقلب، تهیه آزمون

رسش و پاسخ و یا حداقل شدن آزمون شفاهی و سختی آن از طریق فضای مجازی، پ

ا هها است که مانع ارزشیابی دقیق آنها، عدم کنترل تکالیف و مسئولیتآزمونک

وقتی معلم »آموزی در پایه نهم بر این عقیده بود که؛ مثال دانشعنوانبه گردد.می
 هیها با استفاده از کتاب و یا گاگیرد، تعدادی از بچهامتحان و آزمون مجازی از ما می

مواقع کمک گرفتن از دیگران مخصوصاً کسانی که در این درس اطالعات زیادی دارند، 
 خوانند حقشان ضایعکه کسانی که خوب درس میکنند، درحالینمره خوبی کسب می

ایم و وقت خود را در این راه صرف خواندهشود و این به ضرر ما هست که درسمی
 «.ایمکرده

به سنجش و ارزشیابی از طریق آموزش مجازی و در دوران های مربوط فراوانی چالش

 مشاهده است.قابل 1کرونا در نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 های مربوط به سنجش و ارزیابیچالش -1نمودار 
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 ایهای مربوط به معلمان و سواد رسانهپ( چالش

ای آموزان در فضهای آموزش درس مطالعات اجتماعی از نگاه دانشبسیاری از چالش

مجازی مربوط به معلمان است. چراکه آنان برای کسب مقبولیت و ایجاد تجربۀ 

را بساز،  بنا»یادگیری باکیفیت در فناوری آموزش عالی، آماده نبوده و باید ذهنیت که؛ 

حال راهبردهایی برای ترغیب را کنار بگذارند و درعین« آیندبقیه خودشان می

ترین (. ازجمله مهمBower,2001ور ایجاد نمایند )فراگیران به مشارکت در آموزش از د

های آموزش مجازی برای درس مطالعات اجتماعی که مربوط به معلمان بود چالش

زارها، افای کافی و عدم توانایی استفاده از برخی از نرماموری چون؛ نداشتن سواد رسانه

کنترل دانش آموزان طرفه بودن آموزش و عدم بر بودن فرآیند تولید محتوا، یکزمان

آموزی پایه هشتم در گفتگوی خود عنوان نمونه دانشدر فرآیند تدریس اشاره نمود. به

تواند خودش تولید محتوا داشته باشد و حتی وقتی معلم ما هنوز نمی»بیان نمود که 
زند و کانالی که آن قول را نمیکند، ارسال بدون نقلفایل درسی را برای ما ارسال می

شود که آن مطلب را از کجا آورده و را از آن آورده است و همیشه مشخص می مطلب
ور ای برای حضکنیم و دیگر انگیزهما خودمان دیگر به آن مطالب دسترسی پیدا می

 «.در ساعت مجازی کالس او نداریم!

ای از طریق آموزش مجازی و در های مربوط به معلمان و سواد رسانهفراوانی چالش

 مشاهده است.قابل 9رونا در نمودار شماره دوران ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایهای مربوط به معلمان و سواد رسانهچالش -9نمودار 
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 آموزانهای مربوط به دانشج( چالش

آموزان های دیگری که در آموزش و یادگیری مطالعات اجتماعی از نگاه دانشچالش

مجازی برای خود آنان است  های آموزشدر دوران کرونا موردتوجه قرار دارد، چالش

ها مشکل ساخته و اختالالتی را برای که امر آموزش، تحصیل و یادگیری را برای آن

ترین این یادگیری مفاهیم این درس و حتی ادامه آموزش آنان پدید آورده است. مهم

ها؛ محرومیت از حضور در محیط مدرسه و میان گروه همساالن و عدم تعامل چالش

ای و آشنا های آموزشی، نداشتن سواد رسانهتسلط نداشتن آنان بر سامانهها، با آن

نبودن با فرهنگ استفاده از فضای مجازی، عدم دسترسی به معلمان و تعامل با آنان 

آموزان با صورت جدی است. دانشو مخصوصاً عدم مشارکت در درس مطالعات به

های روحی و و حتی بیماری دوری از محیط مدرسه و گروه همساالن دچار ناراحتی

من از وقتی به مدرسه نرفتم، دچار »ای آمده است که؛ اند و در مصاحبهروانی شده
ام و بیشتر وقت خودم را یا در تختخواب یا روی مبل و پیش تلویزیون وزن شدهاضافه

کنم و ام و همیشه در فضای مجازی سیر میوزن شدهگذرانم و دچار مشکل اضافهمی
که در درس مطالعات اجتماعی که ام. درحالیوقت است که دوستانم را ندیدهخیلی 

درس چگونه زیستن در کنار دیگران است، ما به ارتباط و تبادل حضوری با دیگران 
 آموز پایه نهم(.)دانش« نیاز داریم ...

آموزان از طریق آموزش مجازی و های مربوط به مربوط به خود دانشفراوانی چالش

 مشاهده است.قابل 0وران کرونا در نمودار شماره در د

 

 

 

 

 

 

 

 
 آموزانهای مربوط به دانشچالش -0نمودار 
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 های مربوط به خانوادهد( چالش

ها در برخورد با آموزش دروس عنوان یکی از درگیرترین گروهها نیز بهخانواده

مجازی مطرح طور خاص و آموزش آن از طریق فضای طورکلی و درس مطالعات بهبه

هستند که مسائل و مشکالت آنان نیز به یادگیری درس مطالعات اجتماعی آسیب 

های یادگیری درس مطالعات اجتماعی که ترین چالشرسانده است. ازجمله مهم

ها است، در اموری همچون؛ ناتوانی در تهیه ابزار و وسایل الزم آموزش مرتبط با خانواده

هایی که چند فرزند در سن تحصیل در مدرسه ادهمجازی، مسائل و مشکالت خانو

ها بین والدین و فرزندان، کنترل شدید و نگرانی ها و درگیریدارند، افزایش ناراحتی

 از افتادن در دام فسادهای فضای مجازی خالصه نمود.

ا هآموزان و ناراحتی آنانگیزه شدن دانشها بیی مهم در چالش پیرامون خانوادهنکته

بینم که من وقتی می»ها به آن اشاره شد. ها است که در مصاحبهانی خانوادهاز نگر
کنند و وقتی من برای پدر و مادرم ناراحت هستند و مدام گوشی و سیستم را چک می

های مثالً گردشگری برای ها و یا کلیپدرس مطالعات اجتماعی در حال تهیه فیلم
ام را برای شوند، انگیزهها مانع میمطالعات اجتماعی هفتم هستم، و آن 06درس 

 .«خواهم ادامه دهم..دهم و نمیپیگیری درس و یا انجام تکلیف و تحقیق از دست می

 آموز پایه هفتم(.)دانش

های مربوط به خانواده از طریق آموزش مجازی و در دوران کرونا در فراوانی چالش

 مشاهده است.قابل 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مربوط به خانوادهچالش -1 نمودار
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 گیریبحث و نتیجه

های آموزش مطالعات اجتماعی از نگاه هدف این پژوهش بررسی و شناخت چالش

ها مشخص گردید که آموزان در دوران کرونا بود. با بررسی و تحلیل مصاحبهدانش

در  های آموزش درس مطالعات اجتماعی از نگاه دانش آموزان در دوران کروناچالش

های مربوط به ها، چالشهای تدریس از طریق شبکهپنج مضمون اصلی؛ چالش

های فراروی خود دانش آموزان های مربوط به معلمان، چالشسنجش و ارزیابی، چالش

 بندی هستند.های فراروی خانواده قابل جمعو چالش
آموزش های های چالشمضامین اصلی و فرعی آشکارشده از تحلیل مصاحبه -0جدول 

 مطالعات در دوران کرونا

 های فرعیتم تم اصلی ردیف

های تدریس چالش 0

ها و از طریق شبکه

 آموزش مجازی

های زیاد آن، سرعت پایین قطعی مکرر برنامه شاد، بروز رسانی

های قدیمی، مشکل نصب نبودن بر سیستمشاد و قابل

 هطرفمحدودیت حجم در شبکه ایتا و نداشتن پخش زنده، یک

بودن تدریس در تلویزیون، مصرف زیاد اینترنت در روبیکا، 

 مورد، مشکالت اینترنتی.های بیگردیوب

های سنجش چالش 2

 و ارزیابی

ام های تشریحی و انجامتحان گرفتن و کنترل تقلب، تهیه آزمون

درست و صحیح آن، انجام آزمون شفاهی و سختی آن از طریق 

ها، عدم حداقل شدن آزمونک فضای مجازی، پرسش و پاسخ و یا

 ها.کنترل تکالیف و مسئولیت

های فراروی چالش 3

معلمان درس 

 مطالعات اجتماعی

ای کافی و عدم توانایی استفاده از برخی از نداشتن سواد رسانه

ن طرفه بودبر بودن فرآیند تولید و محتوا و یکافزارها، زماننرم

 یند تدریس.آموزش و عدم کنترل دانش آموزان در فرآ

های فراروی چالش 0

 آموزاندانش

محرومیت از حضور در محیط مدرسه و میان گروه همساالن و 

های آموزشی، ها، تسلط نداشتن آنان بر سامانهعدم تعامل با آن

ای و آشنا نبودن با فرهنگ استفاده از فضای نداشتن سواد رسانه

و مخصوصاً مجازی، عدم دسترسی به معلمان و تعامل با آنان 

 عدم مشارکت در درس مطالعات.

های پیش چالش 5

 هاروی خانواده

ناتوانی در تهیه ابزار و وسایل الزم آموزش مجازی، مسائل و 

هایی که چند فرزند در سن تحصیل در مدرسه مشکالت خانواده

ها بین والدین و فرزندان، ها و درگیریدارند، افزایش ناراحتی

 ی از افتادن در دام فسادهای فضای مجازی.کنترل شدید و نگران
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آمده مشخص گردید در چالش مربوط به آموزش از طریق فضای دستدر نتایج به

های آموزشی بیشترین فراوانی را داشته مجازی، مشکالت اینترنت و اتصال به شبکه

های روزرسانیاند. بهنفر به آن اشاره داشته 08نفر(،  11است و از کل پاسخگویان )

فراوانی کمترین میزان را در  01آموزان با مورد توسط دانشهای بیگردیشاد و وب

 توان چنین بیان داشتاند. در تبیین این یافته میاین مضمون به خود اختصاص داده

آموزان به این شبکه، که تعداد زیاد کاربران شاد و مشکالت اتصال همزمان همه دانش

ن آن گردیده است و همچنین نیازهای جدید که باعث هایی در ایباعث نارسایی

عنوان یک چالش مهم در آموزش برای گردید، عاملی است تا بهروزرسانی آن میبه

آموزان آموزان عنوان گردد. همچنین جذابیت فضای مجازی و دسترسی دانشدانش

م شی مهعنوان چالآموزان گردیده است که بهبه اینترنت باعث وب گردی زیاد دانش

صورت عام مدنظر قرار گرفته صورت خاص و آموزش بهدر آموزش مطالعات اجتماعی به

( نیز همسو است که اعتیاد 0911است. این یافته با نتایج مطالعه عباسی و همکاران )

آموزان در آموزش های مهم دانشبه اینترنت و وابستگی زیاد به فضای مجازی از چالش

 ونا است.و یادگیری در دوران کر

های شفاهی و های مربوط به سنجش و ارزشیابی انجام آزموندر ادامه در چالش 

فراوانی بیش از سایر موارد توسط  03ها در فضای مجازی با سختی انجام آن

ز های دانش آموزان نیآموزان ابراز گردیده است. عدم کنترل تکالیف و مسئولیتدانش

ه توان گفت کاشته است. در تبیین این یافته میفراوانی کمترین میزان را د 01با 

هایی چون انجام آزمون شفاهی نیاز به حضور دارد و در فضای مجازی حتی با شیوه

گردد و ناتوانی معلمان در کنترل تکالیف و ارتباط تصویری نتیجه مطلوب حاصل نمی

زان آمونشآموزان به دلیل عدم دسترسی معلم به داهای دانشانجام صحیح مسئولیت

و برعکس، باعث پیدایی این چالش است. این یافته با نتایج تحقیق حاجی و همکاران 

( نیز همسو است و آنان نیز در پژوهش خود به این نتیجه 0911( و رضایی )0011)

های آموزش مجازی در ترین چالشآموزان از مهمرسیدند که سنجش و ارزیابی دانش

 دوران کرونا بوده است.

های مربوط به آموزش مطالعات در دوران کرونا، چالش مربوط دامه بررسی چالشدر ا

ای شناسایی گردید و عدم کنترل کالس در فرآیند تدریس به معلمان و سواد رسانه
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توسط معلم مورد توافق همه پاسخگویان بود و در این مضمون بیشترین فراوانی را به 

ای کافی معلمان برای آموزش مجازی هخود اختصاص داده است. نداشتن سواد رسان

توان گفت که دور بودن نفر از آنان بیان گردید. در تبیین این یافته می 01توسط 

ود شآموز از مدرسه و معلم و نبود نظارت مستقیم بر اعمال و رفتار آنان باعث میدانش

ج یتا کنترل شاگردان و کالس درس در فضای مجازی چندان تحقق پیدا نکند. نتا

( نیز مؤید عدم کنترل معلم بر کالس و فرآیند 0911پژوهش عباسی و همکاران )

تدریس در آموزش مجازی است. از طرفی تغییر آموزش از حضوری و تعاملی به 

گردد که به طرفه باعث تغییر سبک معلمان و آموزش آنان میآموزش مجازی و یک

کند و ند آموزش مجازی تغییر میگیری در فرآیطور چشمنقش معلمان به 0باور ترنر

افزار و ها باید طراحی و تولید محتوا و درسمتفاوت خواهد شد. ازجمله اینکه آن

 .(Turner, 2003رهبری فرآیند آموزش را نیز بدانند )

آموزان بود که بیشترین آن مربوط به عدم تعامل چالش مهم دیگر مربوط به خود دانش

 ای کافینفر و کمترین میزان آن نداشتن سواد رسانه 01انی و دیدار با همساالن با فراو

نفر( ابراز گردید. همچنین عدم دسترسی به معلمان و  01آموزان )در میان دانش

ین اند. در تبینفر از پاسخگویان بود که به آن اشاره داشته 08تعامل با آنان مورد توافق 

به گروه همساالن و دوستان عالقه و  توان بیان داشت که نوجوانان بسیاراین یافته می

وابستگی دارند و دور بودن آنان از محیط مدرسه، کالس و دوستان و نداشتن تعامل 

های مجازی است و این عدم عنوان یک چالش مهم در آموزشجانبه با آنان بههمه

تواند باعث ( می016: 0911آموز به باور گیدنز )ارتباط حضوری میان معلم و دانش

( 0911آموز گردد. این یافته با نتایج پژوهش ابوالمعالی حسینی )رک تحصیل دانشت

های عنوان چالشی از چالشآموزان از همساالن بهراستا است و دور بودن دانشهم

آموزش مجازی است. همچنین تعامل اصل مهمی در یادگیری مطالعات اجتماعی 

پیدا نموده و نتایج تحقیق فیشر و شدت کاهش است که با آموزش مجازی این امر به

( نیز مؤید این مطلب است که مشارکت و تعامل با همساالن امر مهمی 1110) 1شاچر

در یادگیری است. دور بودن از مدرسه در آموزش مجازی و نداشتن ارتباط مناسب با 

                                                           
0- Turner 

1 -Fischer & Shachar 
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گروه همساالن عالوه بر اینکه چالش مهم در یادگیری درس مطالعات است، مانع از 

و کسب اهداف درس مطالعات است و نتایج تحقیقات مختلف مؤید این مطلب رشد 

(. چراکه روابط با همساالن، Rubin et al, 2011, Collins & Laursen, 2004است )

های فردی و دانش ترین زمینه برای رشد ویژگیهمراه خانواده و مدرسه، مهم

: 0980سال بوده )شهرآرای، ها و وظایف بزرگهای الزم برای نقشاجتماعی، مهارت

گردد. ( و کالس مطالعات اجتماعی بهترین مکان یادگیری این امور تلقی می110

( مؤید این مطلب است که یادگیرندگان در درس مطالعات 0911نتایج تحقیق سیف )

ها، مفاهیم و مباحث شرکت کرده و به بحث، گفتگو باید فعال و پویا باشند و در درس

 بپردازند.نظر و تبادل

چالش آخر در این پژوهش در ارتباط با آموزش مطالعات اجتماعی در دوران کرونا و  

نفر از پاسخگویان به ناتوانی  1از طریق آموزش مجازی مربوط به خانواده بود که 

عنوان مضمونی که کمترین میزان را دارد، خانواده در تهیه ابزار آموزش مجازی به

ها از افتادن دانش آموزان در دام مسائل و مشکالت فضای انوادهاشاره نموده و نگرانی خ

نفر به خود اختصاص داده است. همچنین  01مجازی بیشترین فراوانی را به مقدار 

-نفر از پاسخگویان در مشکالت خانواده برای تهیه فضا و ابزار مناسب برای خانواده 08

اند العات در دوران کرونا دانستههای آموزش مطترین چالشهای چند فرزند را از مهم

حوصلگی والدین و ( بی0911و در این رابطه نتایج پژوهش کشاورز و همکاران )

های مهم یادگیری در دوران های تهیه ابزار الزم برای آموزش مجازی از چالشهزینه

 کرونا بوده است.

وزان شهر آمدرنهایت ذکر این نکته الزم است که پژوهش حاضر فقط در بین دانش

های آباد و در رابطه با درس مطالعات اجتماعی انجام شد و ممکن است چالشنجف

ود تا شوجود پیشنهاد مینامبرده و نتایج برای سایر دروس قابل استدالل نباشد. بااین

-تر و با سایر روشهای مورد مطالعه بزرگمطالعات و تحقیقات در این زمینه در گروه

م گیرد و به آموزش صحیح و مناسب مطالعات اجتماعی در دوره های تحقیق نیز انجا

 متوسطه اول )دوره آموزش عمومی( اهمیت بیشتری داده شود.
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پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا (. 0911بوالمعالی حسینی، خدیجه )ا -
، 01ی، سال فصلنامه روانشناسی تربیت .هادر دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن

 .019-066، ص 16ش 

ترجمه حسن پاشاشریفی و  های پژوهش در علوم تربیتی،روش(، 0930بست، جان ) -
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مطالعه تطبیقی (. 0911تقی زاده، سعیده؛ حاجی، جمال؛ محمدی مهر، مژگان ) -
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آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا: یک مطالعه 

، 9، شاره 00ر علوم تربیتی، سال نشریه فناوری اطالعات و ارتباطات د پدیدارشناسی،

 .019-030، ص 09پیاپی 

 مباحثی چند پیرامون مبانی تعلیم و تربیت اسالمی،(. 0939اکبر )حسینی، سید علی -

 جلد پنجم، تهران: نشر فرهنگ اسالمی.

های دانشجویان در دوران کرونا: ارزشیابی از آموخته(. 0911محمد )رضایی، علی -
 -100، صص 11، شماره 06صلنامه روانشناسی تربیتی، دوره ، فها و راهکارهاچالش

031. 

ویرایش هفتم، چاپ یازدهم،  روانشناسی پرورشی نوین،(. 0911اکبر )سیف، علی -

 تهران: انتشارات دوران.

تهران: نشر  شناسی رشد نوجوان دیدگاهی تحولی،روان(. 0980شهرآرای، مهرناز ) -

 علم.

تجربه زیسته معلمان دوره (. 0911زاده، رضوان )یمعباسی، فهیمه؛ حجازی، الهه؛ حک -
های تدریس در شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد(: یک ها و چالشابتدایی از فرصت

-0، شماره سوم، ص 8فصلنامه علمی تدریس پژوهی، سال  مطالعه پدیدارشناسی،

10. 
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اعتباریابی  (،0918زاده، حسن )علیپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل، علیپور، زهرا و عبداهلل -
، نشریه سالمت اجتماعی در نمونه ایرانی (CDAS) مقدماتی اضطراب بیماری کرونا

 .069-031(، ص 91) 8

 چاپ اول، تهران: انتشارات عابد. های اثربخش،مهارت(. 0988فرخ مهر، حسین ) -

های برنامه چالش(. 0911فزونی شره جینی، رضا؛ پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس ) -
اجتماعی بر اساس مدل  -مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تربیت شهروندی درسی 

 .11-81، صص 3، شماره 0نشریه نظر عمل در برنامه درسی، دوره  .تایلر

روش آموزش (. 0910فالحیان، ناهید؛ آرام، محمدباقر؛ نادری، مریم؛ احمدی، آمنه ) -
 های درسى ایران.تابچاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر ک مطالعات اجتماعی،

راهنمای معلم مطالعات اجتماعی؛ (. 0911فالحیان، ناهید؛ پرتوی مقدم، عباس ) -
ریزی آموزشی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه راهنمای تدریس )دوره اول متوسطه(،

 ریزی و تألیف کتب درسی.دفتر برنامه

راهنمای برنامه (. 0983فالحیان، ناهید؛ ملک عباسی، منصور؛ متولی، ملک شریف ) -
ریزی تهران: سازمان پژوهش و برنامهدرسی مطالعات اجتماعی دوره آموزش عمومی. 

 ریزی و تألیف کتب درسی.آموزشی، دفتر برنامه

های ها و چالشبررسی آسیب(. 0911قراری، محمد؛ محمدی، رضا؛ قربانی، محمود ) -
، شماره 06ایران، دوره  مجله تخصصی اپیدمیولوژیشیوع بیماری کرونا بر آموزش، 

 .11-93، صص 1

آموزش مطالعات (. 0910الدین؛ اکار، حمید؛ میرزایی، جمشید )منش، شمسکریمی -
، چاپ اول اجتماعی: ویژه دانشجویان رشته علوم تربیتی )گرایش آموزش ابتدایی(،

 تهران: پالیز سخن.

ریس در موفقیت تد های فعالبررسی میزان تأثیر روش(. 0981کیوانفر، محمدرضا ) -
اصفهان: شورای  دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی، تحصیلی

 وپرورش استان اصفهان.تحقیقات آموزش

، تهران: نشر 16ری، چاپ صبومنوچهر ترجمۀ:  ،شناسیجامعه(. 0911گیدنز، آنتونی ) -

 نی.
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رود نوسازی به درک معنایی پیامدهای و(. 0983محمدپور، احمد و رضایی، مهدی ) -
شناسی ایران، جامعه ای، مجلهی اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینهمنطقه

 .99-9، صص:1و  0دوره نهم، شماره 

های علمی ، مراحل و رویه1روش تحقیق کیفی، ضد روش (. 0911محمدپور، احمد ) -
 جلد دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان. شناسی کیفی،در روش

آموزان دوره اول واکاوی تجارب والدین دانش(. 0911ی، مهدی و همکاران )محمد -
های اجتماعی در زمان شیوع ویروس های آموزش مجازی با شبکهابتدایی از چالش

 .30-010، صص 01های تربیتی، شماره نشریه پژوهش کرونا،

 عی،راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش مطالعات اجتما(. 0918میرزایی، جمشید ) -

، 1فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی، دوره اول، شماره 
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