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 چکیده

ازجمله؛ محدودیت در روش ای آموزش مطالعات اجتماعی با مسائل اساسی عمده

های محدود، عدم توسعه ابزارهای یادگیری و عدم خالقیت تدریس، اجرای غیراصولی روش

باشد. همین امر عموماً فضای کالس درس مطالعات در طراحی تجارب یادگیری روبرو می

اوتی تفانگیزگی و بیکننده و غیرکاربردی کرده و دانش آموزان را دچار بیاجتماعی را خسته

تدریج گردد بلکه بهتنها به تربیت شهروند آگاه و مسئول منجر نمینموده است. این روند نه

مین کشاند. بر هالزامات دانشی، نگرشی و مهارتی موردنیاز برای تحقق آن را نیز به چالش می

مبنا مقاله حاضر باهدف کاربرد اصول برنامه درسی صریح و خالق، الگویی عملیاتی در شش 

نماید. مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و روش تحلیل ثانویه ام، برای رفع این مسائل ارائه میگ

در مطالعات اسنادی، ابتدا با بررسی و مطالعه منابع و مقاالت علمی، اصول برنامه درسی 

های عملی آن را در کالس صریح و خالق در آموزش مطالعات اجتماعی را تنظیم و سپس گام

های این پژوهش، در کنار های کاربردی ارائه نموده است. بنا بر یافتهکر مثالدرس، با ذ

گانه؛ تدوین اهداف صریح، توجه به سطح درک و فهم دانش های ششاجرایی کردن گام

های تجربه یادگیری، توجه به ابعاد روانشناختی، تأکید بر تجربیات آموزان، توجه به زمینه

ای صریح گونهوکارهای ارتباط آزادانه و مؤثر در کالس درس بهروزمره و ملموس، طراحی ساز

 و خالقانه، خواهد توانست کالس درس مطالعات اجتماعی را متحول نماید.

 گانه.های ششاجتماعی، طراحی آموزشی،گامبرنامه درسی صریح و خالق، آموزش کلیدواژه:
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 مقدمه

تحت تأثیر عوامل متعددی قرار فرآیند آموزش در برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

گیرد که از این میان، اتخاذ رویکرد هدفمند و تدوین برنامه درسی متناسب با آن می

تواند نقش حیاتی و مهمی را در جذابیت و پویایی کالس درس ایفا نماید. الزمه می

ول صکار و حتی پرتجربه با ااین امر آشنایی کامل و دقیق دانشجو معلمان، معلمان تازه

ها در چارچوب برنامه درسی منسجم و مبانی رویکردهای آموزشی و اجرای صحیح آن

ای است که قابلیت اجرا داشته. برخورداری از دانش، مهارت و توانمندی گرایانهو واقع

ای، معلمان را قادر خواهد ساخت تا هنر طراحی و اجرای برنامه درسی صریح و حرفه

ده. درواقع تدوین برنامه درسی صریح و خالق در آموزش دهنرا در خود توسعه 0خالق

تواند به توسعه و تحول فردی مطالعات اجتماعی مستلزم توجه به جزئیاتی است که می

ادیده ای که اغلب نبین یکی از منابع کلیدی توسعه حرفهو اجتماعی منجر گردد. دراین

مدیریت پویا و کارآمدِ  عنوان الگویشود، طراحی و تدوین طرح درس بهمیگرفته 

 باشد.آموزان، میفرآیندِ آموزش و ابزار راهبری هدفمند و خالقانه دانش

 روش پژوهش

مقاله حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل ثانویه در مطالعات اسنادی، ابتدا به 

تبیین اصول کاربردی برنامه درسی صریح و خالق در آموزش مطالعات اجتماعی 

اجرا گرایانه، الگویی عملی و قابلبا تدوین رویکردی متناسب و واقعپرداخته و سپس 

 در شش گام ارائه نموده است.

 پیشینه پژوهش

های پژوهشی مرتبط با این موضوع که در داخل و خارج در این بخش به پیشینه

  گردد.شده است اشاره میاز کشور انجام

( در مورد تأثیر تدریس صریح، گویای 0918نتایج پژوهش نعمتی و مسگر شهر )

آن است که این روش توانسته است تفاوت معناداری در ارتقای کیفیت کاربرد واژگان 

و صحت دستوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ایجاد کند. پژوهش حیدری و 
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نی واژگان تخصصی اقتصاد و تدریس صریح و ضم»( نیز با عنوان 0911همکاران )

 باشد.بیانگر اثربخشی تدریس صریح می« تأثیر آن بر یادگیری و نگهداشت ضمنی

 ,Brophy)های اخیر همچنین نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در سال

2002; Fasset & Warren, 2010; Muijs & Reynolds, 2005; 

Popham, 2009 ،به نقل از Borich,2017:7 )های نگر آن است که تفاوتبیا

ی صریح و روشن درس وجود دارد. به عبارتی، همه توجهی میان معلمان در ارائهقابل

ان خود آموزطور صریح و مستقیم، بدون ایجاد سرگردانی، با دانشتوانند بهمعلمان نمی

ارتباط برقرار کنند. صحبت کردن و ارائه درس، فراتر از سطح درک و فهم دانش 

د نمایها را تخریب مین یا استفاده از چنین الگوهای گفتاری، صراحت بیان آنآموزا

(Borich, ibidهمان .) گونه که تجربه نشان داده این وضعیت صرفاً با ایجاد تغییر

یا تنوع در روش، درمان نخواهدش. آنچه ضروری و موردنیاز است، در پیش گرفتن 

رسد مانع مشترک و ها است. به نظر میوشیک رویکرد اصولی و خالقانه در انتخاب ر

ازحد به فرآیندها به قیمت از دست دادن ی توجه بیشاساسی در بهبود روش، شبهه

باشد ازحد بر محتوا در برابر روش میمحتوا و یا بالعکس تأکید بیش

(Thornton,2005:82.) 

ه از استفادی آموزش خالق بیانگر آن است که تحقیقات صورت گرفته در زمینه

 آموزان را افزایشنفس دانشهای خالق ممکن است انگیزه، همکاری و اعتمادبهتکنیک

آموزان برای تفکر خالق با خالقیت معلم، مشارکت و دهد. همچنین، توانایی دانش

سط ای که توهای خالقانهبین، مؤثرترین تکنیک. دراینسازی آنان مرتبط استفعال

شود سرایی میها، هنر و داستانها، بازیاغلب شامل رسانهشوند مربیان اتخاذ می

(Brewer & Hogarth,2015.) 

شده و نتایج حاصل از تجربیات زیسته، دو مسأله های انجامبر اساس پژوهش

توان بیان نمود. مسأله های درس مطالعات اجتماعی میاساسی و بزرگ را در کالس

ی آموزش محدود و بعضاً یکنواخت که مشخصههای ای از روشی مجموعهاول سلطه

مسأله دوم ناتوانی معلمان در توسعه (. Thornton,2005) مطالعات اجتماعی است

های های طرحای که در فعالیتگونهابزارهای یادگیری بر اساس برنامه درسی است، به
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ای هیادگیری، دو ضعف اساسی در رویکرد علمی معلمان مشهود است؛ اول، فعالیت

 (Palobo & et al, 2018).های استداللیپرسشگری و دوم، فعالیت

ی برنامه درسی صریح، بیانگر آن است که های صورت گرفته در حیطهپژوهش

اند. گروهی از محققان تمرکز محققان از دو بعد متفاوت به این موضوع نگاه کرده

اند های زبانی داشتهبیشتری بر نقش و جایگاه برنامه درسی صریح در آموزش مهارت

-های معلمی در امر آموزش صریح تأکید کردهشناسی مهارتو گروهی دیگر بر آسیب

اند. نکته مهم مغفول مانده در این میان، تلفیق رویکرد خالقانه در فرآیند آموزش 

گردد. بر این اساس به نظر باشد که به اثربخشی برنامه درسی صریح منجر میمی

تواند الگوی مناسبی در آموزش کرد صریح با رویکرد خالق میرسد تلفیق رویمی

 مطالعات اجتماعی ارائه نماید.

 مبانی نظری

ی آموزشی مستقیمی توان گفت رویکرد صریح، شیوهدر یک تعریف کلی می

دهد و زمان آموزان انتقال میاست که در آن معلم اطالعات را مستقیماً به دانش

های کند که فراگیران تا حد امکان به هدفم میای تنظیگونهآموزش را به

(. همچنین خالقیت نیز، فرآیند 0981شده دست پیدا کنند )اسالوین، ریزیبرنامه

ها در یک شکل یا ساختار جدید تولید کلیتی نوین از عناصر موجود با تنظیم آن

واگرا و هایی مانند حل مسئله، تفکر ( در این میان جنبهDowning, 1997باشد )می

( که Lubart,2000باشند )های اصلی مرتبط با خالقیت میترکیب اطالعات، مهارت

 .گردندسازی فراگیران میدرنهایت منجر به یادگیری مؤثر و هدفمند از طریق فعال

تواند به شکل مؤثری کالس درس را در اتخاذ رویکردی صریح و خالق می

عنوان سو بر تدریس صریح بهچراکه از یکشده رهنمون سازد. رسیدن به اهداف تعیین

شده توسط معلم برای دانش آموزان، با یادگیری در نظر گرفته»فرآیندی که طی آن 

و از سوی دیگر بر تبیین  (Kyriacou,2009:7)تأکید دارد « موفقیت به دست آید

هدف »ژان پیاژه از هدف اصلی آموزش در رویکرد خالق باور دارد که معتقد است: 

صلی آموزش ایجاد مردانی است که قادر به انجام کارهای جدید باشند، نه صرفاً تکرار ا
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 ,Simonton« )مردانی خالق، مبتکر و کاشف -اند های دیگر انجام دادهآنچه نسل

2003.) 

توان با در کنار هم قرار دادن این دو ای میبا این اوصاف در یک نگاه مقایسه

ازپیش نمود. در پوشش داده و نقاط قوت آن دو را بیشها را رویکرد نقاط ضعف آن

پردازیم. طرفداران رویکرد صریح ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت این دو رویکرد می

 نمایند. ازجمله:های مطلوب این روش تأکید میبر ویژگی

 برنامه محوری بودن -

 داشتن ساختاری روشن -

 های اساسی.مناسب بودن برای تدریس مهارت -

ا با تمام این اوصاف این رویکرد منتقدانی نیز دارد. درواقع منتقدین این رویکرد ام

معتقدند که برنامه درسی صریح، در بعد نظری و عملی یعنی به لحاظ تئوریک و 

باشد. ازجمله این همچنین در مرحله اجرا با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه می

 ود:توان به موارد زیر اشاره نمانتقادات می

 انتقال منفعالنه دانش -

 توجه به انگیزه بیرونی -

 دور نمودن دانش آموزان از دنیای یادگیری واقعی -

 عدم توجه به یادگیری همیارانه -

 تأکید بر تکالیف مداد ـ کاغذی -

 ,Santrockنادیده گرفتن رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ) -

2008). 

 اند از:مشکل اساسی در رویکرد خالق نیز عبارت

 معلمان یا مدیران غیرحمایت کننده، وجود -

 ترس از تالفی یا ارزیابی منفی، -

 جو عاطفی و روابط قدرت، -
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 & Brewerهای خالقانه خود )فقدان زمان و اعتماد به توانایی -

Hogarth,2015.) 

بر این مبنا و با توجه به اینکه هدف اصلی آموزش مطالعات اجتماعی ایجاد فهم 

ترین شکل و در ابعاد فردی و م اجتماعی به سادهوسیع در موضوعات متنوع علو

رای گرایانه بباشد، بنابراین نقش و عملکرد معلم در اتخاذ رویکردی واقعاجتماعی می

های تفکر خالق، نماید. چراکه پرورش مهارتتحقق این امر مهم، بسیار ضروری می

ل ی متعهد و مسئوی تربیت شهروندگیری صریح و برقراری ارتباط مؤثر، الزمهتصمیم

 باشد.می

متخصصان امر آموزش بر این باورند که؛ وضوح درس، تنوع آموزشی، آشنایی با 

وظیفه معلمی، مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری، ارزیابی موفقیت 

 باشد که در ضمن آنآموزان، پنج ویژگی رفتاریِ کلیدی برای تدریس مؤثر میدانش

 هار اصل را در کار خود مدنظر قرار دهند:رود معلمان چانتظار می

های دقیق برای فراگیرانی که ممکن است در سطوح ایجاد ایده -

 متفاوتی از درک و فهم باشند.

آموزان کمک کند تا نظمی ای که به دانشگونهتوضیح مفاهیم به -

 گام را دنبال کنند.بهمنطقی و گام

رای همه برخورداری از قدرت بیانی واضح، قابل شنیدن ب -

 (Borich,2017:7) کننده.های گیجدور از شیوهآموزان و بهدانش

تنظیم و ارائه تجربه یادگیری مناسب، جهت رسیدن به نتایج  -

 (Kyriacou,2009:20مطلوب آموزشی. )

های فوق مشخص است، صراحت و خالقیت گونه که از اصول و ویژگیهمان

مؤثر و ترغیب فراگیران به تفکر داشته تواند کمک شایانی در یادگیری تدریس می

ات دهد که شما اطالعتفکر زمانی رخ می»باشد. در همین زمینه ویلینگهام معتقد است 

« های جدیدی ترکیب کنید)از محیط و حافظه بلندمدت( را به شیوه

(Willingham,2009:11این ترکیب هنرمندانه و خالقانه .) ی اطالعات مورد
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در بحث از  0گونه که دنیز سِلشمندان بسیاری بوده است. همانتأکید و توجه اندی

جای آن اتخاذ رویکرد صریح شمارد که در جایای را میآموزش خالق، اصول دهگانه

های و خالق در ترغیب فراگیران به تفکر، محسوس است. ازنظر وی استراتژی

دانش قبلی  سازیانگیزشی، مشهود بودن اهداف یادگیری برای فراگیران، فعال

دهی محتوا بر اساس مفاهیم فراگیران و مرتبط ساختن آن به یادگیری جدید، سازمان

 درگیر کردنتفکر کردن، مهارت  فرآیند درک و فهم از طریق بهبودو اصول کلیدی، 

دامنه حواس، در نظر گرفتن عملکرد سیستم حافظه، تمرین آگاهانه، ایجاد جو روانی 

های ارزیابی در طرح یادگیری نده، و درنهایت ادغام شیوهکنموفقیت محور و سرگرم

جهت ارتقاء نتایج یادگیری مطلوب و ارائه بازخورد باکیفیت؛ اصولی هستند که باعث 

 (.Sale,2015گردند )خالقیت و تفکر در امر آموزش می

شده در مبانی نظری، تلفیق رویکرد صریح با نگاه خالقانه بر اساس مباحث مطرح

تواند نتایج مطلوبی را در فرآیند آموزش به همراه داشته باشد. بر همین مبنا در می

این پژوهش ابتدا، برای طراحی برنامه درسی صریح از استراتژی و ساختاری سه 

های نماییم و سپس در هر مرحله یا گام، مهارتای با شش گام استفاده میمرحله

کنیم و درنهایت، نکات کاربردی موردنیاز ق میخالقانه را با برنامه درسی صریح تلفی

سان نقاط ضعف دهیم. بدیندر هر گام را همراه با نمونه عملی مورد بحث قرار می

رسد. های خالقانه به حداقل میاحتمالی موجود در برنامه درسی صریح با تلفیق مهارت

رس و پایان آغاز درس، تدریس درس یا بدنه د»ی برنامه درسی صریح از سه مرحله

 شود.گردد و دارای شش گام است که در ادامه به آن پرداخته میتشکیل می« درس

 هاها و مهارتاصول ساختاری طرح درس صریح و خالق: استراتژی

 آموزانتوجه دانشجلب گام اول:

آموزان یکی از کارهای بدیهی است که معلم باید قبل از شروع توجه دانشجلب

ین مسأله مخصوصاً در دوره ابتدایی و متوسطه اول و همچنین در درس انجام دهد. ا

 هاوجود بسیاری از درسهای پرجمعیت کاری بسیار حساس و مهم است. بااینکالس

آموزان هنوز مشغول صحبت کردن یا سایر شوند که دانشدر حالی شروع می

                                                           
1. Dennis Sale 
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توجه، دم جلبهای غیر مرتبط هستند. باید دقت داشته باشیم که در صورت عفعالیت

آموزان اطالعات مهمی را از دست بدهند. این امر اتالف وقت ممکن است دانش

آموزان را به همراه خواهد داشت. بنابراین تالش آموزشی و خطاهای احتمالی در دانش

 آموزان را جلب نمایید.کنید با راهکارهایی صریح و خالقانه توجه دانش

ریزی برای برنامه»سال ششم درس چهاردهم: طور مثال در مطالعات اجتماعی به

 «اوقات فراغت

ریزی خواهیم در مورد برنامهمعلم: بیایید درس خود را شروع کنیم. امروز می»

« د(کنآموزان نگاه میبرای اوقات فراغت صحبت کنیم. )معلم سکوت کرده و به دانش

نماید: چند سؤال می و یا با تعریف یک داستان کوتاه در مورد موضوع، شروع به پرسش

تواند بگوید دانید منظور از اوقات فراغت چیست؟ چه کسی میها میمعلم: بچه»

 «ریزی به چه معناست؟ و...برنامه

به همان اندازه که توجه در ابتدای درس بسیار مهم است، به همان اندازه، تکرار 

توجه یک ، جلبدیگرعبارتباشد؛ بهاین روند در طول درس نیز دارای اهمیت می

 ضرورت در طول درس است.

آموزان شما پاسخ یک مهارت، فعالیت یا سؤال را ارائه مثال، اگر دانشعنوانبه

نید، اینجا را نگاه ک»اند، شما باید با عالمتی مانند این توجه را جلب کنید: معلم: کرده

یزی ردر مورد برنامه ها ببینید این گروهبچه»، یا «بیایید این سؤال را با هم حل کنیم.

 و... .« چه مثال جالبی زده است

 بیان اهداف درس گام دوم:

آموزان خود ارائه دهید. توجه، اطالعاتی درباره هدف درس به دانشپس از جلب

دهد تا بدانند که چه چیزی را یاد خواهند آموزان اجازه میاین کار به وضوح به دانش

 (.Archer & Hughes,2011:23-29)گرفت 

 امروز قرار است»توان ازجمله نسبتاً کوتاهی استفاده کرد. معلم: در این زمینه می

 تریا ممکن است کمی طوالنی«. ریزی برای اوقات فراغت را بیاموزیممهارت برنامه

ما »شده نیز اشاره نماید. معلم: های مرتبطی که اخیراً آموزش دادهباشد و به مهارت
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ایم، امروز قصد داریم ریزی متعادل کار کردهگیری و برنامهتصمیمهای در مورد مهارت

 و...« های آن بیاموزیمریزی برای اوقات فراغت، ابعاد و ویژگیدرباره مهارت برنامه

شود. اهداف، درواقع یک برنامه آموزشی مؤثر با اهداف مناسب و واضح شروع می

خواهیم کنند که میمیبیانگر نتایج یادگیری هستند و مقصدی را توصیف 

های مطلوب آموزشی آموزان به آن برسند. ازآنجاکه اهداف آموزشی موقعیتدانش

شده ریزیاند تا در یک فرآیند برنامهباشند که از سوی عامالن آموزشی طراحی شدهمی

ریزی ( بنابراین اولین قدم در برنامه81:0918حاصل گردند )سیدپورآذر و حسینی فر،

 آموزانسو به دانشسی، تدوین شفاف و مکتوب اهداف است. این اهداف از یکروزانه در

های مناسب را انتخاب کرده و جهت کلی درس را درک کنند کند تا فعالیتکمک می

آموزان در دهند تا آنچه را که دانشو از سوی دیگر راهی پیش پای معلمان قرار می

ای توان برشده مین از اهداف واضح نوشتهاند ارزیابی کنند. همچنیپایان درس آموخته

رود( ها چه انتظاری میدانند که از آنها میرد )آنآموزان استفاده تمرکز دانش

(Richards & Renandya, 2002:32.) 

 بحث در مورد اهمیت هدف نهایی گام سوم:

 اگر حتی برای مدت کوتاهی تجربه معلمی در کالس را داشته باشید، احتماالً با

این  «چرا باید این مباحث را یاد بگیریم؟»آموزان آشنایی دارید که این سؤال دانش

توانید با بحث در مورد اهمیت سؤال قطعاً پرسش درست و معتبری است. شما می

آموزان را برای یادگیری مهارت و همچنین احتمال به هدف نهایی، انگیزه دانش

 ش دهید.کاربستن آن را پس از تسلط یافتن، افزای

-تواند با بیان یک داستان خالقانه و مرتبط با برنامهمثال؛ معلم میعنوانبه

گیری از ضرورت آن در زندگی، اهمیت اهداف درس ریزی و درنهایت نتیجه

هایی را طرح نموده و دانش آموزان را بیان کند و یا به روش سقراطی پرسش

سازد )سیدپورآذر و حسینی را به فهم اهمیت موضوع رهنمون 

ریزی انجام بدید؟ ها تا حاال شده کاری رو با برنامهمعلم: بچه(. »81:0918فر،

گویند بله و برخی خیر. معلم: بیایید مقایسه کنیم و ببینیم نتیجه برخی می
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-شده و بدون برنامه چه شده است. معلم از هر دو گروه دانشریزیکار برنامه

 و...« ربه خود را به اشتراک بگذارندخواهد تجآموزان می

 

 نیاز ضروریهای پیشمرور مهارت گام چهارم:

-آموزان باید قبل از یادگیری یک مهارت جدید، به دانش یا مهارتاغلب، دانش

ای هآموزان شما دارای مهارتهای قبلی تسلط داشته باشند. دانستن اینکه آیا دانش

نیاز شهای پیبسیار مهم است. بدون تأیید مهارتنیاز هستند، در فرایند آموزشی پیش

-آموزان و ادامه دادن تدریس، ممکن است فقط به این نتیجه برسید که دانشدانش

آموزان شما قادر به یادگیری مطالب جدید نیستند. اگر چنین است، صرفاً زمان را 

طح محتوا و س دیگر، در چنین حالتی پوششعبارتاید؛ بهاید و به خطا رفتهتلف کرده

 یابد.موفقیت هر دو کاهش می

ریزی برای اوقات برنامه»طور مثال الزم است هنگام تدریس مهارتِ به

-گیری، برنامهتصمیم»های آموزان مهارت، مطمئن شوید که دانش«فراغت

های مرتبط دیگر را درک کرده باشند. و حتی دانش و مهارت« ریزی متعادل

موزان آپرسش و پاسخ یا ارائه یک فعالیت خالقانه به دانشتواند با این امر می

 و... انجام گیرد.

 بدنه تدریس صریح گام پنجم:

شود که بسته به موضوع و مهارت یا محتوای جدید در بدنه درس آموزش داده می

حال، هنگام معرفی یک مهارت یا تواند بسیار متفاوت باشد. بااینماهیت آن، می

 با سه فرایند مواجه هستیم: استراتژی در درس،

سازی یا ارائه مهارت، معلم در این مرحله نحوه انجام مهارت را به دانش مدل الف(

دهم؛ یعنی معلم(. در این مرحله کند؛ )من انجام میدهد یا بیان میآموزان نشان می

 ماز برنامه درسی صریح ضرورت دارد که معلم با رویکردی خالقانه به طراحی مدل اقدا

 نماید و تا حد امکان مهارت را با تجربیات روزمره زندگی دانش آموزان پیوند دهد.
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آموزان را برای ای، معلم در این مرحله دانششده یا مداخلهارائه تمرین هدایت ب(

دهیم؛ یعنی معلم و کند؛ )ما انجام میانجام مهارت موردنظر مجاب و راهنمایی می

نیز رویکرد خالق به معلم مطالعات اجتماعی گوشزد  آموزان(. در این مرحلهدانش

های فردی ـ روانشناختی در یادگیری و تنوع فرهنگی ـ اجتماعی کند که تفاوتمی

 ها مورد توجه قرار دهد.را در طراحی تمرین

رای ریزی بهای خود گفتگو کنید و یک برنامهها در گروهمعلم: بچه»مثال: عنوانبه

در این تمرین معلم در مرحله اول « دهید که دوست دارید انجاممسافرت به هرجایی 

را  گیریهای خود مهارت تصمیمآموزان در گروهبه دنبال این است که ببیند آیا دانش

ای راهنمایی کند که این مهارت را کسب نمایند. گونهها را بهاند، اگرنه، آنکسب کرده

ا در گروه و با همکاری هم بتوانند یک هدر مرحله دوم به دنبال این است که بچه

ریزی درست را انجام دهند و در صورت نیاز معلم آنان را راهنمایی کند تا برنامه

درستی انجام دهند و این مهارت های احتمالی خود را رفع کنند و روند کار را بهضعف

 را کسب نمایند.

آموزان مهارت را بدون شارائه تمرین مستقل و بدون مداخله، در این مرحله دان ج(

دهید؛ یعنی دانش آموزان(. تأکید رویکرد دهند )شما انجام میکمک معلم انجام می

ی تکالیف یکسان که غیر هدفمند و جای ارائهخالقانه در اینجا این است که معلم به

آموزان تکالیف متناسبی را طراحی های مختلف دانشاند، برای گروهشدهکلی طراحی

ازپیش نمایان ساخته و روند این امر درواقع ترکیب صراحت و خالقیت را بیش نماید.

 یادگیری را مؤثرتر خواهد نمود.

دلخواه خود انتخاب خواهد که یک موضوع را بهآموزان میمثال: معلم از دانشعنوانبه

انجام  معلم ای کهریزیریزی کنند. البته بسته به نوع برنامهنمایند و برای انجام آن برنامه

تواند از قبل موضوع مناسب با نیاز فردی و داده و بر مبنای برنامه درسی بلندمدت خود می

های مختلف بخواهد که بر روی آن مورد خاص کار کنند. گروهی را تدوین نماید و از گروه

طور مثال شاید معلم در طول سال تحصیلی به این نتیجه رسیده باشد که در یک گروه به

درست »اند و در گروه دیگر مهارت تسلط پیدا نکرده« مهارت نه گفتن»آموزان به شدان

و بر همین مبنا موضوعات را مشخص و ارائه نماید. تمام این کارها بایستی « ... مصرف کردن

در برنامه درسی صریح و خالق طراحی گردد. البته باید توجه داشته باشیم که معلم در اینجا 

ثالً آموزان بیان نماید؛ مرفت بایستی به صورت صریح دلیل آن را به دانشهر تصمیمی که گ
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توانید محترمانه و قاطعانه به درخواست معلم: گروه الف چون شما هنوز در برخی موارد نمی»

نادرست و غیرمنطقی دیگران نه بگویید بنابراین شما در مورد موضوع )بیان موضوع 

 و...« ا انجام دهیدریزی رشده( تمرین برنامهطراحی

نند، کآموزان را بیان میاین سه فرآیند در عین اینکه انتظارات یادگیری از دانش

سازند تا مهارت را در شرایطی که منجر به ارتقای هایی برای آنان فراهم میفرصت

گردد، تمرین کنند. همچنین فرصتی برای اثبات سطح باالیی از موفقیت و اعتماد می

آورند که قبل از تعیین تکلیف در مدرسه یا خانه، بتوانند مهارت ن فراهم میتوانایی آنا

 & Archerطور مستقل و با میزان موفقیت باالیی انجام دهند )را به

Hughes,2011:23-29.) 

آموزان به توانایی باالیی برای انجام درواقع زمانی که هدف یادگیری، رسیدن دانش

-گردد. چراکه دانشبرای تمرین بسیار حساس مییک مهارت باشد، طراحی تکلیف 

باشند و در جریان آموزش آگاهانه عمل کنشگرانی فعال و خالق می»آموزان 

(. در این وضعیت الزم است 166:0911)تنهایی، حسینی فر و سیدپورآذر،« نمایندمی

انه هآموزان آگاصورت صریح هدف خود را از طراحی تکلیف بیان نماید تا دانشمعلم به

شروع به تمرین نمایند. تمرین آگاهانه زمینه را برای رسیدن فراگیران به مرحله تسلط 

 اند از:کند. از دیدگاه کولین عناصر اصلی این نوع تمرین عبارتفراهم می

های خاص عملکرد، اغلب با کمک معلم منظور بهبود جنبهفعالیت )تمرین( به -

 .طراحی شده است

 .نیاز به تکرار زیاد دارد -

 .طور مداوم در دسترس استبازخورد نتایج به -

 .)خواه یک کار فیزیکی یا ذهنی( بسیار سخت استازنظر ذهنی  -

کننده نیست )در اصل؛ اما ممکن است برای برخی چندان سرگرم -

 (.:sale,2015 56)جالب باشد( 

عنوان یک طراح آموزشی کامالً هدفمند تمرین، معلم به در فرآیند ارائه مدل یا

کند. بدین گونه که تمامی تمرینات و یا تصمیمات به شکل شده عمل میریزیو برنامه
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ردند. گگام در راستای تسلط کامل فراگیران به مهارت موردنظر طراحی و اجرا میبهگام

شده ای از تصمیمات گرفتهنبالهگام طراحی آموزشی با دبهفرآیند گام»از این منظر 

شود و با هر تصمیمی یک گام از طرح یا سناریو آموزشی از توسط طراح مشخص می

گونه که این فرآیند همان (.seel,2017:37« )گرددشده حاصل میریزیپیش برنامه

بینید، از یادگیری اولیه در زمینه ایجاد آگاهی تا سطحی را نشان می 0در شکل 

های موردنیاز به تسلط رسیده و امکان آموزش ه فرد در مفاهیم و مهارتدهد کمی

 دادن به دیگران را دارد.

 
 (seel,2017)شده های تمرین آگاهانه و حسابگام .0شکل 

 نکات ضروری در تدریس بدنه درس:

 سازی یک ابزار آموزشی قدرتمند است که دو مؤلفه اساسی دارد:مدل-

 الف( تشریح و ارائه مهارت    ب( توصیف آنچه در حال انجام است. 

 0مؤلفه توصیف در مدل اغلب اشاره دارد به آنچه که تفکر با صدای بلند

دهد تا به آموزان اجازه میشود. تفکر با صدای بلند به دانشنامیده می

                                                           
1 -Thinking aloud 
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سؤاالت شخصی، رهنمودهای خود و تصمیماتی که در فرآیند حل مشکل یا 

یک مدل خوب عالوه  .دهد دسترسی پیدا کنندتکمیل یک تکلیف رخ می

بر تشریح و توصیف، اوالً واضح، سازگار و مختصر است. ثانیاً بسته به 

-شود چندین توضیح را شامل میپیچیدگی مهارتی که به آموزش داده می

و  آموزان را درگیر بحثگردد )مانند شرح دادن، مثال زدن و...(. ثالثاً دانش

. تمایل به بلند اندیشیدن (Archer & Hughes,2011کند. )موضوع می

-به این معنی است که فرد بتواند همان دانش و فرایند را به مشکالت پیچیده

 تری منتقل کند تا به نتایج مؤثرتری برسد.

آموزان مهارت و محض اینکه دانشروی کرد و بهسازی زیادهنباید در مدل-

شده آغازگرند و مسئولیت انجام ثابت کردند باید تمرین هدایتتبحر خود را 

 آموزان به معلم منتقل گردد.مهارت باید از دانش

توانند های بعدی میپس از طراحی مهارت یا استراتژی در اولین مدل، مدل-

شده ها مبتنی بر دانش کسبآموزان را با پرسیدن سؤاالتی که پاسخ آندانش

ی دانشی که قبالً تسلط یافته شده است، درگیر کنند. شینهدر مدل اول یا پی

آموزان، سه کارکرد های دانشها و اطالعات حاصل از پاسخاین پرسش

 آموزشی کلیدی دارد:

 آموزان در درس.داشتن دانشدرگیر و فعال نگه -

 آموزان برای تکرار و تمرین مطالب مهم.اجازه دادن به دانش -

 بازبینی فهم و ادراک. -

 زمانسختی و منفعالنه برای مدتآموزان بهکه بسیاری از دانشازآنجایی-

کمک  دهند، حفظ مشارکت آنان ضروری است.طوالنی به درس گوش می

آموزان در طول تدریس باعث افزایش توجه و تمرین مطالب خواستن از دانش

 شود.مهم می

اطالعات  آموزان به این شیوه و در این مرحله از درسمشارکت دانش-

های درست بیانگر آن است که فراگیران دهد. دادن پاسخمفیدی به شما می

توان تدریس را ادامه داد، اند و میای از مراحل کلیدی پیداکردهدرک اولیه

که پاسخ درست ندهند متوجه چرایی و چگونگی مشکل خواهید و درصورتی
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 Archerرا رفع نمایید ) توانید قبل از رفتن به مرحله بعد آن مواردشد و می

& Hughes,2011:30-31.) 

 

 قسمت پایانی درس صریح گام ششم:

د ایدر گام پایانی فرآیند تدریس، الزم است با مرور کوتاهی ازآنچه آموزش داده

سازی درس نمایید. توجه داشته باشید که مرور درس، مانند تمام اقدام به خالصه

-تعاملی و به شکل پرسش و پاسخ انجام می های درس، منفعالنه نبوده بلکهقسمت

کند تا به سؤاالت مربوط به محتوای آموزش آموزان را ملزم میگیرد. این امر دانش

شده، پاسخ دهند. پس از مروری مختصر، اغلب پیش مرور کوتاهی ازآنچه در داده

لی و سازی تعامگردد. حتماً در خالصهجلسه آینده آموزش داده خواهد شد، ارائه می

 های جدید و خالقانه باشید.پرسش و پاسخ به دنبال طراحی ایده

ها، بیایید مرور کنیم و ببینیم تا اینجای درس به چه خب بچه»مثال، معلم: عنوانبه

خواهد تا آموزان میایم؛ و بعد معلم از برخی از دانشنکات و مباحثی اشاره کرده

د: گویسپس معلم می«. ارائه نمایند صورت خالصه و سریعشده را بهمباحث گفته

یم بحث و گفتگو خواه« استعمار و ایستادگی در برابر بیگانگان»ها فردا درباره بچه

استعمار، تغییر و تحول در اروپا، نفوذ استعمار در »کرد. در این درس شما با مباحث 

با بحث  ها به نظر شما آیا این درس از تاریخآشنا خواهید شد. راستی بچه« ایران

ریزی که امروز خواندیم ارتباط دارد؟ در این مورد فکر کنید تا گیری و برنامهتصمیم

 جلسه بعد گفتگو کنیم.

شده کار نهایی در قسمت پایان درس، تعیین فعالیت مستقلی است که طراحی

ی مهارت جدید و یا مهارت آموزش آموزان تمرین بیشتری درزمینهتا به دانش

، بدهد. البته درس صرفاً با تعیین تکالیف مدرسه یا خانه در زمینه شده قبلیداده

تر از آن هستند که در یک ها پیچیدهیابد. بسیاری از مهارتمهارت جدید، پایان نمی

آموزان آمادگی انجام فعالیت مستقل جلسه تدریس شوند بنابراین، اگر دانش

ای هین مستقلی بر مبنای مهارتشده در مهارت جدید را ندارند، بهتر است تمرتعیین

ها در شکل گردد. ازآنجاکه طراحی تکالیف و تمرین شده قبلی تعیینآموزش داده
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هتر نماید بنابراین بآموزان را به تفکر و تأمل عمیق تشویق میسنتی آن، کمتر دانش

 ای خالقانه طراحی گردند.گونهاست در این مرحله تکالیف به

تمرین مستقل برای زمان پایانی درس، مناسب باشد اگر اختصاص دادن 

توانند در طول تمرین مستقل، آموزان نشان داده باشند که میمثال دانشعنوان)به

مهارت را با میزان باالیی از دقت انجام دهند.( چند دستورالعمل بایستی پیگیری و 

 رعایت گردد.

شده در طول آموزش باشد، دهی استفااگر فعالیت مستقل دربرگیرنده همان وظیفه-

آموزان بخواهید سر میز خودشان تکلیف را کامل توانید از دانشسادگی میشما به

 عنوان تکلیف در خانه انجام دهند.کنند و یا آن را به

ود شاگر تکلیف، با آنچه در طول درس انجام شد تا حدودی متفاوت باشد، توصیه می-

جای انجام آن را توضیح دهید. دقت کنید به قالب جدید را بررسی کرده و اصول

ی سع« کار باید بکنند؟دانند چهآیا همه می»اهمیت: پرسیدن این سؤال ساده و بی

 اند.نمایید یقین حاصل کنید که دانش آموزان اصول موردنظر را درک کرده

آموزان، ممکن است بخواهید یک بخش از همچنین بسته به نوع تکلیف و دانش-

که هنوز آموزان بخواهید یک مورد را درحالیرا نمونه کار قرار دهید و از دانش تکلیف

 Archer)در گروه هستند تکمیل کنند تا بتوانید صحت انجام آن را بررسی کنید 

& Hughes,2011:29-41.) 
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 (Archer & Hughes,2011ساختار درس صریح ) .1شکل 

از کنار هم قرار دادن نقاط قوت و ضعف دو رویکرد صریح  در یک برداشت کلی و

های علمی و تجربه زیسته از سوی سو، و واقعیات حاصل از پژوهشو خالق از یک

توان چنین بیان نمود که روند آموزش در کالس درس مطالعات اجتماعی با دیگر، می

ست ای اگونهبه رود. این روندشرایطی ناهماهنگ، تصادفی و پارادوکسیکال پیش می

گردد و نه شرایط عینی و ذهنی که نه اصول برنامه درسی صریح به درستی اجرا می

باشد. همین امر کالس درس مطالعات برای اجرای برنامه درسی خالق فراهم می

 

 

                

 

 

 

 

)                   (                                   

 

 

 

                                )                   ( 

 

 

 

 

)                   ( 
                   

 

 

)                   ( 
                   

 

 

 

              
                             

 :                                            . 
                                )             (  . 

                    
                                      :    . 

             
           ).                         (  

             
 :).                     (         

                          (                      ) 
                      .  

                         . 

               
               

                         
                            

             

)                           (                             : 

:              

                                 . 

.                                  

                                       . 

 

 
 

 

          

          

         



 0011سوم، پاییز ، ش.سوم تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -فصلنامه علمی                62

 

رسد اتخاذ کننده نموده است. به نظر میاجتماعی را متناقض، یکنواخت و خسته

منطبق با واقعیات کالس درس مطالعات اجتماعی بوده رویکرد تلفیقی صریح و خالق، 

 های آن منجر به نتایج مثبتی خواهد شد.و اجرای اصول و گام

 گیریبحث و نتیجه

تدریس در هر کالس درسی مسائل و مشکالت خاص خود را دارد اما وضعیت 

گردد که معلم بدون برنامه و طرح درس مشخص وارد کالس تر میآنجایی پیچیده

موزان آو یا اینکه طراحی صورت گرفته، تناسبی با درس موردنظر، توانایی دانش شود

خامِ  یتوان با ایدهکه امروزه نمیراستیو جو روانی ـ اجتماعی کالس، نداشته باشد. به

غیرکاربردی بودن اصول آکادمیک در کالس »یا تفکر نادرستِ « طرح درس ذهنی»

انه خالی نمود، مگر آنکه استراتژی غیراصولی از طراحی و تدوین طرح درس ش« درس

آموزش برمبنای اتفاقات را در پیش گرفت. البته این باور و رویه با استانداردهای 

( که INTASC) 0المللی ارزیابی و پشتیبانی معلمان جدیددهگانه کنسرسیوم بین

 اساس دانش ریزی آموزشی را بردر مورد تدریس تأمل کند و برنامه»معلم  انتظار دارد

، کامالً در تضاد «آموزان، جامعه و اهداف برنامه درسی تدوین نمایدموضوعی، دانش

 (.Skowron,2015:145باشد )می

 ریزیهای صورت گرفته گویای تأثیرات برنامهدر همین راستا، نتایج پژوهش

باشند. برای مثال، فراتحلیل درسی و طراحی آموزشی در بهبود روند آموزش می

هایی درصدی آموزش 61های طراحی، بیانگر میزان تأثیر شده در مورد ویژگیامانج

 (.Arthur,Bennet,Edens,&Bell,2003اند )است که به درستی طراحی شده

همچنین، موریسون و همکارانش معتقدند طراحی آموزشی مؤثر، در مقایسه با 

شوند میاند، باعث افزایش یادگیری هایی که ضعیف طراحی شدهآموزش

(Morrison & et al,2013) ی تجربی صورت گرفته در و به شکل بارزی مطالعه

آموزان پایه یازدهم در استدالل علّی در مورد تأثیر آموزش صریح بر توانایی دانش

آزمون با آگاهی از آموزان گروه آزمایشی در پسدهد که دانشدرس تاریخ، نشان می

توجهی ارزش طور قابلاالتری را کسب کرده و بهراهکارهای استدالل علّی نمره ب

                                                           
1 -Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium 
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شناسی انتقادی نسبت داده و همچنین عالقه فردی باالتری را به باورهای معرفت

 (.Stoel & et al,2017اند )داده باالتری را از خود نشان

سو ایجاد منافع ریزی و طراحی آموزشی صریح، از یکدرواقع، برآیند برنامه

باشد و از سوی دیگر، ها میآموزان با هدف توسعه مستقل آن آموزشی برای دانش

دهد؛ مانند؛ جلوگیری از رخ دادن جانبه معلم را مورد توجه قرار میحمایت همه

ر طواشتباهات در کالس درس، تدوین اهداف واضح، طراحی سازوکارهای ارزیابی که به

 طورل یادگیری فراگیران بهها را مورد آزمایش قرار دهند، تسهیواقعی دانش و مهارت

تر از همه ایجاد اطمینان از اینکه، آنچه در برنامه وجود دارد مؤثر و کارآمد و مهم

و در کنار آن  (Piskurich,2015همان چیزی است که فراگیران باید بیاموزند )

نفس در ی همکاری و اعتمادبهکارگیری رویکرد خالق باعث ایجاد انگیزه، روحیهبه

 گردد.موزان میآدانش

شود در راستای دستیابی به نتایج حداکثری، بر همین مبنا پیشنهاد می

 راهکارهای ذیل در رویکرد صریح و خالق موردتوجه ویژه قرار گیرد:

، در بحث آموزش صریح و خالق، معلم باید مشخص نماید چه نوع اهداف اول

 آموزشی را برای چه سطحی از درک و فهم طراحی کند.

باید مشخص شود تا چه حد تجربه یادگیری که برای دستیابی به این  ،دوم

 گیرد. به عبارتی ایجاد یک تجربهنتایج ایجاد شده است، زمینه آن تجربه را در نظر می

آموزانی با سطح باالی درک و یادگیری مؤثر در مهارت اجتماعی خاص برای دانش

آموزان سطوح متوسط یا پایین، فهم، ممکن است با تقویت همان مهارت برای دانش 

 بسیار متفاوت باشد.

ریزی آموزان در برنامه، توجه خاص به ابعاد روانشناختی یادگیری دانشسوم

 صریح، یک نقطه کانونی بسیار مفید برای کشف اثربخشی یک تجربه یادگیری است.

یری کارگ، با توجه به وجود انواع مختلفی از تجربیات یادگیری، ضرورت بهچهارم

تجربیات روزمره و ملموس در آموزش مطالعات اجتماعی، میزان اثربخشی آن را بیشتر 

ی اجتماعی، های پیچیدهنماید. رعایت این امر تا حد زیادی در آموزش مهارتمی
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دهی، همکاری، مشارکت های سازمانهای ارتباطی، مهارتمانند توسعه مهارت

 گردد.اس میاجتماعی و تعامل با دیگران، بیشتر احس

آموزان، انواع ، علیرغم پیچیدگی تدریس، وقتی ماهیت یادگیری دانشپنجم

 گیریم،آموزان را در نظر میهای یادگیری و طیف متفاوتی از دانشمختلف فعالیت

ها و نحوه ارتباط های مهم تدریس تهیه کرد. این ویژگیای از ویژگیتوان برنامهمی

صریح و خالق باید موردتوجه و بحث قرار گیرد. انجام ها با اصول کلیدی تدریس آن

سازد تا ماهیت جامع و پیچیده تدریس را بر مبنای عناصر این کار ما را قادر می

 دهنده آن تفکیک نماییم و راهکارهای کارآمد و اثربخش را تدوین کنیم.تشکیل

ت ، سازوکارهای ایجاد ارتباط آزادانه و مؤثر در کالس درس مطالعاششم

ری گیساز شکلاجتماعی را طراحی نمایید. این امر در ابعاد شناختی و عاطفی زمینه

گردد و در حقیقت تمرین دموکراسی در فهم مشترک، درک متقابل و همدلی می

ی تجربیات یادگیری و دستیابی ای، ارائهباشد. در چنین فضای آزادانهکالس درس می

، 0طور که مید )به نقل از وودزدموکراسی همان گردد زیرابه اهداف آموزشی تسهیل می

( معتقد است اساساً یک فرایند باز برای گرفتن دیدگاه دیگران است؛ یک فرایند 0011

وگوی دوباره با یکدیگر است که چگونه واقعیت چارچوب ها و گفتمتقابل صلح ارزش

های مدنی مداوم اطهای برآمده از ارتبگیرد و اینکه اجتماع برای عملی کردن ارزشمی

 چه خواهد کرد.

های توان بیان کرد باوجوداینکه تمامی معلمان در توسعه استراتژیبنابراین می

باشند اما برنامه درسی صریح و خالق رو میهای زیادی روبهآموزشی خود با انتخاب

در آموزش مطالعات اجتماعی کمک خواهد کرد تا شیوه تدریس خود را از منظری 

ی شده، از اثربخشمتفاوت مشاهده نمایند و با توجه به نتایج تحقیقات انجام جدید و

حال، این باور که رویکردهای مختلف رویکرد اتخاذی خود اطمینان داشته باشند. بااین

توانند در جایگاه خاص خود الگوی مؤثری باشند آموزش در مطالعات اجتماعی می

های ممکن انتخاب نمایند. ادانه از میان گزینهدارند آزکامالً صحیح است و معلمان حق

 د.کنراستی چیزی جز اثربخشی دقیق و فوری، ما را در این انتخاب راهنمایی نمیبه

                                                           
1 -Woods 
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