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 اهداف

 پیامدهای یادگیری:

 :آموز قادر خواهد بود     مهارت ،در پایان این واحد یادگیری

 تحوالت این موضوع و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش  ،با مطالعه پیشینه آموزش مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی را تحلیل و ارتباط آن با نیاز یادگیرندگان در موقعیت اجتماعی محل خدمت خود را گزارش 

 نماید.

 سازماندهی های یادگیری، یادگیری در انتخاب و      ساختار برنامه درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظریه

سازی فراگیران بر محیط زندگی با کسب  ثیر آن بر روند یادگیری و انطباقهای تدریس و تأ  هداف، محتوا، روشا

 مشاهده نماید. را های اجتماعی مهارت

 

 (معرفی درس و منطق آن) اولویدیوی 

 عنوان درس: آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

 شده است: اصلی گرفته  منبع 2های درس از  سرفصل

  و پرورش آن تألیف کتب درسی آموزش که دفتر  0666منبع اول کتاب آموزش مطالعات اجتماعی با کد

کتاب را به همراه فایل پی دی  پی دی اف این فایلتوانید  مییادآوری است که را به چاپ رسانده. الزم به 

سوم تا ششم و کتب راهنمای تدریس و معلم های  اف کتب درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی پایه

 دریافت و استفاده کنید. chap.sch.ir لیف به آدرساز سایت دفتر تأ ها را همین پایه

 گرایش پیش دبستانی و  کتاب مبانی آموزش مطالعات اجتماعی )رشته علوم تربیتی ،منبع اصلی دوم

 .نور  انتشارات دانشگاه پیام 6930چاپ لیف دکتر حسین زارع و خانم دکتر نسیم سعید، دبستانی( تأ
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چنین چرا باید  آموزان معلمی چه ضرورتی دارد؟ برای ما مهارت د یادگیری مطالعات اجتماعی اساساًآموزش و طراحی واح

 آموزی ما وجود داشته باشد؟ درسی در دوره مهارت

بینیم؛ اگر  آموزان ابتدایی. امروز اگر ما یک سری مشکالت را در جامعه می با دانش قرار است که ما در مقطع ابتدایی کار کنیم

یعنی  ،حل کنندتوانند مشکالتشان را  شوند و نمی ترین مسأله درگیر می های خیابانی زیاد شده؛ اگر افراد سر کوچک میزان نزاع

شهروندی ما، به آنچه که ما در های  ی ما، به آموزشها گردد؟ به آموزش یک مشکلی وجود دارد. اما این مشکل به کجا برمی

ده شان آما آموزان برای زندگی آینده که دانش در واقع مدرسه فرصتی است برای این دهیم. آموزانمان یاد می مدرسه به دانش

به عنوان معلم وظیفه  ما جا یاد بگیرند. ها استفاده کنند را در این که قرار است در آینده از آنهایی  شوند و خیلی از مهارت

زندگی آموزان ایجاد کنیم تا بتوانند خیلی از تجارب را کسب کنند و خودشان را برای   داریم تا یک بستر و فرصت را برای دانش

ای فرصتی را داشته باشند  های مدرسه آموزان ما نیاز دارند که در خالل آموزش ی بیرون آماده کنند. دانش به غایت پیچیده

های دیگران و بدانند افراد دیگری هم وجود دارند با نظرات متفاوت و این نباید  ایده خودشان،های  چالش کشیدن ایده برای به

 ها بینجامد. به تقابل آن

 های دیگر را آموزش دهیم. دوستی، عدالت، انصاف، مدارا، مذاکره و خیلی از مهارت آموزان نوع ما در مدرسه قرار است به دانش

مان چه چیزهایی هستند و در آموزان توانیم این کار را انجام دهیم؟ زمانی که خودمان بدانیم که نیازهای دانش زمانی میاما چه 

در این درس قرار است ما در کنار هم مهارت طراحی یادگیری را تمرین کنیم  چه بستر و فرصتی باید این امر را محقق کنیم.

ای نداشت و  ولی نقشهفرت رفت امس شود میآیا آموزان عزیز   به نظر شما مهارت م.های معلمی مجهز شوی و به یکی از صالح

ها و منابع را  ها، محدودیت ریزی کرد اما امکانات، فرصت که برای کاری برنامه آیا این امکان وجود دارد ست؟!مقصد را ندان

 قطعا نه. نشناخت؟!

ارهای مختلفمان رویم برای ک شویم تا زمانی که به خواب می بیدار میروز از وقتی که از خواب  ها در طول شبانه ما انسان

 کنیم. ایمان طراحی میها را با توجه به نیازه کنیم و آن سنجی می ، امکانکنیم ریزی می برنامه برایشان کنیم، نگری می پیش

ر طول عمرش با آن درگیر است )چه به ترین کارهایی که بشر د ترین و پیچیده شود برای یکی از مهم میشما آیا  اکنون به نظر

های  ، امکانات و فرصتآموزان نیازهای دانش ،در طراحیما  ریزی نکرد؟! عنوان یاد دهنده و چه به عنوان یاد گیرنده( برنامه

های  و با کمک اطالع و آگاهیمان نسبت به غایت گیریم مان را در نظر می های جامعه خواست ،کنیم نگری می پیش محیطیمان را

کنیم و در نهایت به  ی این موارد را تنظیم می همه کنیم که در آن زندگی می اجتماعی -آموزشی و اهداف کالن نظام سیاسی

 رسیم. برنامه آموزشی مییک 
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 ده شده:اساحت تعلیم و تربیت برای شما نمایش د 0کنید  مشاهده میدر شکل زیر طور که  همان

 

 

 

، مؤثر و کارآمد در جامعه ایفای طوریکه بتوانند به نحو مطلوب ن افراد برای زندگی در اجتماع بهو آماده کرد تربیت اجتماعی

های تعلیم و تربیت در سراسر دنیاست. اگر بخواهیم در بین اهداف  ها، نیازها و چالش ترین دغدغه نقش کنند یکی از مهم

کنند بگوییم که یکی از  تعلیم و تربیت در طول تاریخ بشر و در جوامع مختلف آن را دنبال می های شماری که نظام بی

اد برای زندگی گیرد. تربیت اجتماعی یعنی آماده کردن افر در صدر قرار می تربیت اجتماعی است، قطعاً هایش کدام ترین مهم

 اعی حاکم حرکت کنند.طوریکه در راستای اهداف نظام سیاسی و اجتم مؤثر در اجتماع به

 اما تربیت اجتماعی به چه معنی؟

)یک  ی پنانسیل کنیم در واقع درباره تربیت اجتماعی بخشی از تعلیم و تربیت است. وقتی از تعلیم و تربیت صحبت می 

آموز بتواند به  ی آن دانش کنیم که باید به کمک دیگران به فعلیت برسد تا در سایه ظرفیت بالقوه و یک توان بالقوه( صحبت می

 سمت کمال مطلوب انسانی خودش حرکت کند.

 ساحت  های

 تعلیم و تربیت

 اعتقادی،

 اخالقی و

 عبادی

 زیستی و

 بدنی

 علمی و

 فناورانه

 اقتصادی و

 حرفه ای

 -زیبایی

 و  شناختی

 هنری

 اجتماعی و

 سیاسی
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جنبه  0ا بیت مگیریم. در تعلیم و تر نظر میهای مختلفی را در  کنیم در واقع جنبه وقتی در مورد تعلیم و تربیت صحبت می 

عرض قرار  صورت هم ها به ها نیازهای انسان هستند که در آن ای های تربیتی ها در واقع حوزه عنوان شده. این ساحت )ساحت(

. ساحت عنوان شده 0کنید  که در شکل باال مالحظه می طور بر دیگری برتری ندارد. همان کدام از این نیازها اند. هیچ گرفته

است. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای  تربیت اجتماعی و سیاسیها  در بین این ساحت موضوع مورد بحث ما

عنوان یکی از عناصر و اجزای آموزش و  های درسی به ها یک سری اهداف عنوان شده که در واقع برنامه هر کدام از این ساحت

آموزان عزیز  مهارت هداف از پیش تعیین شده سوق دهند.آموزان را به سمت دستیابی به این ا پرورش درصدد هستند تا دانش

 لطفا به نکات زیر )که در پای تخته عنوان شده( توجه کنید:

ها، اهدافی عنوان  در مبانی نظری سند تحول بنیادین برای ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی مثل سایر ساحت

 اند از: شده. اهداف این ساحت عبارت

 های جامعه در پرتو نظام معیار اسالمی آداب، رسوم، هنجارها و ارزش بازشناسی، حفظ و اصالح 

 ی خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی بر  موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهه درک مناسب

 اساس نظام معیار اسالمی

 خود و دیگراندر پرتو درک و اصالح موقعیت اجتماعی  توسعه آزادی و مرتبه وجودی خویش و دیگران 

 با ایشان بر اساس نظام معیار اسالمی و کسب صفاتی جمعی نظیر احسان،  برقراری رابطه سازنده و مناسب

 جویی مهرورزی، انصاف، خیرخواهی، بردباری، وفاق، همدلی و مسالمت

 اساس  ی صالح بر بخش جامعه ترین نهاد تحقق به مثابه مهمو حفظ و تداوم آن  آمادگی جهت تشکیل خانواده

 های نظام معیار اسالمی ارزش

 هایی نظیر رعایت قانون،  های مدنی و سیاسی و کسب شایستگی با نهاد دولت و سایر نهاد تعامل شایسته

ی صالح و  گیری جامعه های اجتماعی در جهت شکل سیاسی و پاسداشت ارزش ، مشارکت اجتماعی وپذیری مسئولیت

 اسالمیپیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار 

 بازشناسی فرهنگ و تمدن اسالمی 

 ستیزی،  طلبی، حفظ کرامت و عزت، ظلم در حیات اجتماعی و سیاسی با رعایت اصول حق مشارکت جمعی مؤثر

 خواهی عدالت
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آموزی چنین  ی مهارت که چرا باید در دوره جا با اهداف ساحت تربیت اجتماعی، منطق درس و این آموزان عزیز در این مهارت

ها و اهداف و  درسی را بگذرانیم آشنا شدیم. در ادامه در خصوص چیستی و چرایی مطالعات اجتماعی، ضرورتواحد 

 های آن صحبت خواهیم کرد. رویکرد

 

 های آن( ماهیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی و ویژگیدوم )ویدیوی 

 مطالعات اجتماعی چیست؟

و جامع و در تمام ابعادش صورت کامل  به عنوان معلم مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی باید برنامه درسی مطالعات اجتماعی را بهما 

توانیم برای  که میرا ها و رویکردهایی  بشناسیم، نسبت به اهداف و غایات نهایی این برنامه درسی اشراف داشته باشیم، ابزارها، روش

نحوه ارزشیابی و انواع تکالیفی که  ی این برنامه درسی فراهم کنیم درست بشناسیم و بایادگیر -های یاددهی رصتترتیب فآموزش و 

مطالعات ها باید بدانیم که  ی این اما قبل از همه آموزان در چهارچوب این برنامه درسی طراحی کنیم آشنا شویم. توانیم برای دانش می

های یادگیری  این سؤال الزم است یادآور شویم که مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری از حوزه بهدر پاسخ  چیست؟ اجتماعی اساساً

شود و تحوالت بشر در  کید میهای مختلف تأ یط پیرامونشان در جنبهها با مح دیگر و انسان ها با هم است که در آن بر تعامل بین انسان

 گیرد. بررسی قرار میطول روند زمانی از گذشته تا به حال و امروز مورد 

 

 مکان :دهند آن را تشکیل می ماهیتکه  عیمطالعات اجتماارکان اصلی 

 زمان  

 جامعه  

 

 شود. ئه میصورت یک کل منسجم ارا رکن مطالعات اجتماعی به 9با این 

 

 تاریخچه مطالعات اجتماعی

یک رشته  ریباًتوانیم بگوییم که تق و میندارد عنوان یک رشته درسی مستقل تاریخچه بسیار طوالنی  مطالعات اجتماعی به

عبارت مطالعات  "آمریکای جنوبیکارگر در  "ای تحت عنوان  است. برای اولین بار توماس جسی جونز در مقاله درسی نوپا

رفی عنوان یک حوزه درسی جدید به دنیا معرفی کرد. اگرچه جونز در این مقاله هدفش مع اجتماعی را مطرح کرد و آن را به
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پوستان را در جامعه  پوستان و سرخ یک رشته دانشگاهی جدید نبود و هدفش این بود که مشکل انطباق و مشارکت سیاه

های دانشگاهی و  گیری رشته مطالعات اجتماعی در چهارچوب رشته عسل این مقاله منجر به شکل اما ماه ،آمریکا نشان دهد

ریزی و تألیف کتب  ریزی مطالعات اجتماعی دفتر برنامه شورای برنامه 6931 برای اولین بار در سالایران آکادمی شد. در 

طبیعی و عاملش با محیط اجتماعی، فرهنگی، که درباره انسان و ت)یک حوزه درسی عنوان  درسی، مطالعات اجتماعی را به

فرهنگی و محیطی بحث  های گوناگون آن یعنی سیاسی، اقتصادی، تحوالت زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبه

 معرفی کرد.( کند می

 تعاریف مطالعات اجتماعی

های متفاوتی  های مختلفی که وجود دارد و نگرش در تعریف مطالعات اجتماعی باید به این نکته توجه کنیم که به خاطر دیدگاه

کید باید بر این نکته تأ .داردکه به این رشته درسی هست همانند سایر رشته های درسی تعاریف متعدد و مختلفی هم وجود 

در تعریف مطالعات اجتماعی هم مثل سایر مفاهیم اجتماعی یک تعریف واحد، جامع و مانع که همه بر سر آن اتفاق کنیم که 

اند و با  ای به مطالعات اجتماعی نگاه کرده نظر داشته باشند وجود ندارد. چرا؟ چون هر یک از متخصصان از منظر و از جنبه

 اند. تعریف کردهاند آن را  به دیدگاهی که داشتهتوجه 

 مدار: تعاریف موضوع

کنند.  مدار هستند. تعاریفی هستند که به موضوع برنامه درسی اشاره می یک دسته از تعاریف مطالعات اجتماعی تعاریف موضوع

رشته تاریخ، جغرافی و اجتماعی  9ای که دانشش را از ائتالف  جتماعی را به عنوان حوزه یادگیریبرای مثال وقتی ما مطالعات ا

 ایم. مدار ارائه کرده گیریم یک تعریف موضوع گیرد در نظر می می

 آموز مدار: تعاریف دانش

کند یک تعریف  آموز را برای زندگی شهروندی آماده می گوییم مطالعات اجتماعی یک برنامه درسی است که دانش وقتی که می

 ایم. ئه کرده مدار اراآموز  دانش

 مدار: تعاریف جامعه

کند و به  اده میی صحیح با مسائل اجتماعی آم آموز را برای مواجهه گوییم برنامه درسی مطالعات اجتماعی دانش وقتی که می

ها و نیازهای او  ایم؛ چرا که به جامعه و خواست مدار ارائه کرده دهد یک تعریف جامعه گیری می آموز مهارت تفکر و تصمیم دانش

 ایم. توجه کرده
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آموزان، نوع محتوا، فرآیندها و مقاصد  های متفاوت برنامه درسی، نیازها و عالیق دانش با توجه به دیدگاه توانیم در اینجا ما می

 تربیتی مطالعات اجتماعی را تعریف کنیم. 

 ای است که: برنامه درسی مطالعات اجتماعی برنامه بر این اساس

  شود. میکید تأ وحدت یادگیریموضوعات علوم اجتماعی و  فهم وسیعبه ایجاد 

 شکل به  های مخاطبان با توجه به ویژگیبرگرفته از موضوعات علوم اجتماعی و انسانی  های محتوا و روش

 شود. ه میارائ ای ساده

  شود. توجه می نیازهای فردی و جامعهبه 

  از اهداف اساسی آن است. های فرآیند تفکر مهارتپرورش 

 شود. آموزش داده می اجتماعیمواجهه با مسائل در  گیری تصمیمهای  مهارت 

 شود. تقویت می ارتباطات انسانی 

  شوند. و محیطی آماده می ی اجتماعی برخورد مسئوالنهافراد برای 

 :بندی این تعاریف بگوییم که توانیم در جمع پس می

جوامع با  تعاملو با توجه به  دوره زمانیدر یک   مناسبات اجتماعیو  ها فرهنگبرنامه درسی مطالعات اجتماعی با 

آن را  ماهیتارکان اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی هستند که  جامعهو  زمان ،مکان. همچنین سروکار دارد محیط

 دهند. شکل می

 ار نهایت دقت و توجه را بفرمایید:با توجه به آنچه که تا االن گفتیم به این نمود
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وظیفه یا کارکرد عمده و اساسی هستند. اول اینکه  9کنید در این زمینه مدارس دارای  طور که در شکل مالحظه می همان

آموزان به منظور کسب معلومات و اطالعات  مدارس باید زمینه و بستر مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای ذهنی دانش

های اجتماعی و احساس مسئولیت در برابر مسائل  الزم برای کسب ارزش علمی ایجاد کنند. دوم اینکه مدارس باید شرایط

های  ها کمک کنند و در نهایت وظیفه سوم مدارس این است که مهارت پذیری آن آموزان ایجاد و به جامعه مختلف را در دانش

در زمینه حل مسائل زندگی  و مقایسه کنند ند مشاهده وها بتوان طوریکه آن آموزان ایجاد کنند، به ا در دانشاجتماعی ر

 ی خود توانمند شوند. روزمره

 

 ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی(سوم )ویدیوی 

تحت  ای  های درسی مقطع ابتدایی برنامه درسی و چرا باید در بین برنامه ؟برنامه درسی مطالعات اجتماعی چه ضرورتی دارد

که به این سؤال پاسخ دهیم الزم است دوباره مفهوم مطالعات اجتماعی  برای این عنوان مطالعات اجتماعی وجود داشته باشد؟

کند از طریق  را تعریف کنیم. در تعریف برنامه درسی مطالعات اجتماعی گفتیم که برنامه درسی مطالعات اجتماعی تالش می

اش آماده کند؛  اجتماعی آینده آموز را برای زندگی ها، دانش ها و نگرش ها، مهارت شای از دان پرورش و انتقال مجموعه

اش نقش مؤثر و کارآمدی را ایفا کند و به عنوان یک شهروند مطلوب  اجتماعی آموز بتواند در زندگی واقعی که دانش طوری به

 ظاهر شود.

 ایجاد زمینه و 

بستر مناسب برای 
شکوفایی 

استعدادهای ذهنی  
 دانش آموزان

 مهارت های اجتماعیایجاد 

 الزم در دانش آموزان 

 کمک به

جامعه پذیری  
 دانش آموزان
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 مطلوبشهروند  -ضرورت اول

 شود؟ و به چه کسی شهروند مطلوب گفته می ؟یستمنظور ما از این شهروند مطلوب کب وگوییم شهروند مطل اما وقتی می

 دهیم. که عبارت شهروند مطلوب را بررسی کنیم در ابتدا باید یک تعریف از شهروند و شهروندی ارائه برای این

ضو یک واحد سیاسی د که عوش تر از شهرنشینی دارد و به افرادی گفته می کیست؟ شهروند در واقع مفهومی گسترده شهروند 

توانیم  کنند و می در یک کشور زندگی می ستند، سیاسی و مدنی برخوردار ه -از مجموعه حقوق اجتماعی مشخص هستند،

شود؛ بلکه تمام افرادی را که در  پس تنها به افرادی که شهرنشین هستند شهروند گفته نمی ها را یک ملت خطاب کنیم. آن

 کنیم. شهروند خطاب میدنی و سیاسی مشخصی ساکن هستند روستا یا شهر با حقوق اجتماعی، م حوزه یک کشور اعم از

 های برنامه درسی مطالعات اجتماعی: گردیم به بحث ضرورت برمی

آموز را برای ایفای نقش مؤثر و کارآمد در نظام اجتماعی آماده  کند تا دانش گفتیم که مطالعات اجتماعی قصد دارد و تالش می

اش شهروند مطلوب خطاب کنیم. منظور ما از شهروند مطلوب این  آموز را در زندگی اجتماعی بتوانیم دانشای که  کند؛ به گونه

هایی که نظام اجتماعی و سیاسی حاکم از او انتظار دارد  ها و نگرش ها، مهارت ای از دانش هما به مجموعآموز  است که دانش

 مجهز شود.

هایی است که عموم شهروندان یک کشور  کنیم، منظورمان در واقع اطالعات و آگاهی صحبت می ها وقتی درباره دانش: دانش

 باید داشته باشند.

 های مدنی داریم. کنیم اشاره به توانمندی صحبت می ها اره مهارتبوقتی در مهارت:

عنوان یک  هایی است که افراد به ها، اعتقادات و ارزش کنیم منظورمان طرز تلقی ها صحبت می وقتی درباره نگرش نگرش:

 ها معتقد باشند. شهروند باید به آن

 به تعریف زیر توجه کنید: لطفاً

به آنها برای  بندی پایرا که  هایی ها و نگرش ها، مهارت دانشکسی است که  شهروند مطلوب ،با توجه به آنچه گفته شد

البته نباید فراموش کنیم که ماهیت و  کرده باشد. کسب تشخیص داده شده باشند را الزمعموم شهروندان یک کشور 
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و مطلوبیت در جوامع  شود ای هر نظام اجتماعی تعریف میه ها و ویژگی های یک شهروند مطلوب در چهارچوب ارزش ویژگی

 های اجتماعی و سیاسی دنیا یکسان است. های مطلوبیت در تمام نظام مختلف تعاریف مختلفی دارد؛ اگرچه بسیاری از ویژگی

 در نظام جمهوری اسالمی ایران چه کسی است؟شهروند مطلوب 

اعتقادات و هم در رفتار و در کشور ما و در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی ایران شهروندی مطلوب است که هم در باور و 

بند باشد و در کنار کسب  رچوب موازین اسالمی حرکت کند، قوانین را بشناسد و به آنها پایاکردار و اعمال خودش در چه

دست  های اجتماعی مورد نیاز برای زندگی مؤثر و مطلوب در جامعه اسالمی را به مهارتها و  فضائل و اخالق اسالمی ، آگاهی

های برنامه درسی مطالعات اجتماعی را که پرورش و تربیت شهروند مطلوب است را  بیاورد. بنابراین تا اینجا ما یکی از ضرورت

 مورد بررسی قرار دادیم.

 های زندگی پرورش مهارت -ضرورت دوم

 های زندگی مهارتتوانیم مطرح کنیم پرورش  اجتماعی میعنوان ضرورت دوم برنامه درسی مطالعات  بعدی که به اما مورد

های اساسی  ها و ماهیتش بستر بسیار مناسبی برای پرورش مهارت است. برنامه درسی مطالعات اجتماعی با توجه به ویژگی

تواند در زندگی اجتماعی خودش با  ها می که از طریق این مهارتند ک هایی مجهز می آموز ما را به مهارت زندگی است و دانش

توانیم نحوه  به کار گرفتن آنها موفق و کارآمد حاضر شود. برای مثال ما در چهارچوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی می

م. درس مطالعات اجتماعی آموزانمان یاد دهی دوستی و عدالت و انصاف را به دانش گیری درست، همدلی، مشارکت، نوع تصمیم

آموز ما زندگی در گروه و تعامل با سایر افراد را در آن  تا دانشهایی را طراحی کنیم  فرصت در خالل آن این قابلیت را دارد که

های متعددی حاضر شود. نقش همسر،  نقش پدر،  در نقش اش قرار است فرا بگیرد و یاد بگیرد که در زندگی واقعی اجتماعی

نقش کارآمد و مؤثر خودش را دهد تا بتواند  آموز ما می هایی را به دانش ها در مجموع مهارت نقش مادر، نقش فرزند و همه این

 ایفا کند.

 بخشی هویت -ضرورت سوم

آموز را با  برنامه درسی مطالعات اجتماعی دانش ت.بخشی اس اما ضرورت بعدی وجود برنامه درسی مطالعات اجتماعی، هویت

که دهد  آموزان آموزش می کند. به دانش استعدادهایی که در کشور وجود دارد از لحاظ محیطی و از لحاظ جغرافیایی آشنا می

چه نقشی  کردند؟ و ای داشتند؟ چه بزرگانی در کشور آنها زندگی می چه تاریخی داشتند؟ چه پیشینهدر چهارچوب یک ملت 
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های ارزشمند کشور خودشان احساس هویت و  آموزان از طریق آشنایی با چهره دانش را در سرنوشت نسل حاضر ایفا کردند؟

 کنند احساس تعلق خاطر بیشتری دارند. کنند و نسبت به کشوری که در آن زندگی می تعلق را در خودشان پیدا می

 نقادی اجتماعیپرورش تفکر انتقادی و توانایی  -ضرورت چهارم

و توانایی نقادی اجتماعی است. برنامه درسی  تفکر انتقادی های برنامه درسی مطالعات اجتماعی پرورش یکی دیگر از ضرورت

ر انتقادی و زمینه را برای پرورش تفک ،آموز پذیری دانش و کمک به جامعه تواند عالوه بر تربیت اجتماعی مطالعات اجتماعی می

توانند یاد بگیرند که هر چیزی را  آموزان ما در بستر مطالعات اجتماعی می آموز فراهم کند. دانش نقادی اجتماعی در دانش

اطاعت آن دست بردارند. فکر کنند و به که علت یک موضوع برای آنها مشخص نشده از  تا زمانی و بدون چون و چرا نپذیرند

توانند از  آموزان می ایفای نقش کنند. به کمک پرورش تفکر انتقادی و نقادی اجتماعی، دانشی خود  این شکل در جامعه

ممکن است در زندگی اجتماعی برایشان پیش بیاید  که بعداً لی خیلی از مشکالت و مسائ در مقابل ها دوری کنند و بدی

 واکسینه شوند.

 های اخالقی سازی ارزش تقویت درونی -ضرورت پنجم

برنامه درسی مطالعات اجتماعی با توجه به ماهیت تربیتی و فرهنگی  است. ها ارزشسازی  اما ضرورت بعدی تقویت و درونی

آموزان ما  ها در دانش آموزان کمک کند. اگر ارزش های اخالقی دانش خود این قابلیت را دارد که به تقویت درونی سازی ارزش

که نظارت، کنترل و اجبار از روی آنها برداشته  زمانی و یقیناً ه اجبار آنها را بپذیرند، قطعاًآموزان فقط بنا ب درونی نشوند و دانش

کند  فراهم میعنوان معلم  زنند. مطالعات اجتماعی این فرصت و این بستر را برای ما به ها سرباز می شود، از تبعیت از آن ارزش

 های اساسی اجتماعی را درونی کنند. آموزانمان بتوانند ارزش کنیم که طی آن دانشای را ایجاد  های تربیتی تا فرصت

های برنامه درسی مطالعات  که ضرورتکنم و قصد دارم  جلب می (پای تختهبه )بندی این بخش توجه شما را  در جمع

 وار با هم مرور کنیم. اجتماعی را یک بار دیگر به صورت تیتر
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 اجتماعی در مقطع ابتداییهای برنامه درسی مطالعات  مهمترین ضرورت

 

 چهارم )اهمیت و ضرورت آموزش تاریخ و جغرافیا(ویدیوی 

اند از:  ها عبارت مورد از مهمترین این رشته 9گیرد.  های گوناگون می مطالعات اجتماعی مفاهیم اصلی خود را از ائتالف رشته

 )مدنی( ، اجتماعیتاریخ، جغرافیا

 ضرورت

 برنامه درسی

 مطالعات

 اجتماعی

 تربیت

 شهروند

 مطلوب
تقویت و 

 درونی سازی

 ارزش های

 اخالقی

پرورش تفکر 
 انتقادی و

توانایی نقادی 
 اجتماعی

 هویت بخشی

 پرورش

مهارت های 
 زندگی
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ضرورت وجود هر خواهیم ببینیم  این قسمت میهای برنامه درسی مطالعات اجتماعی با هم صحبت کردیم. در  در مورد ضرورت

آموزش تاریخ چه ضرورتی دارد؟ در بین  ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی چیست؟ کدام از این دانش

ها است و در واقع حلقه  همترین رشتهنند بدون شک تاریخ یکی از مک هایی که در مورد انسان و جامعه صحبت می رشته

کند،  که رخدادهای مربوط به گذشته را ثبت و ضبط می شود. تاریخ عالوه بر این ها محسوب می ارتباطی بسیاری از دانش

دهد. هر فرد انسانی در طول زندگی خودش تاریخ منحصر به فرد زندگی خودش را  می هم به ما نشان  چگونگی وقوع آنها را

اگرچه مسیر رشد هر فرد با افراد دیگر متفاوت است اما  پذیرد و سرگذشتی دارد. های متعددی را می نقشکند،  دارد، رشد می

آموزان ما باشد. در این قسمت  ی دانش کننده تواند هدایت و مشترکات زیادی در این بین وجود دارد که میالگوها  قطعاً

 دهیم. مورد بررسی قرار می )عنوان( Titleچهار های آموزش تاریخ را در  ضرورت

 تاریخ هدایتیو تربیتی  نقش

 هویت ملیتکوین و تقویت 

 انسانافق دید و گسترش  آینده بینی پیش

 میراث فرهنگیحفظ 

 های آموزش تاریخ ضرورت                                             

مطالعات 
 اجتماعی

 تاریخ

 جغرافیا
 اجتماعی

 (مدنی)
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 نقش تربیتی و هدایتی تاریخضرورت اول آموزش تاریخ: 

پسرم درست است که من به اندازه »فرمایند:  در این رابطه حضرت علی )ع( خطاب به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی می

و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویی یکی از  م و در اخبار آنها اندیشیدمکردار آنها نظر افکندم، اما در ا پیشینیان عمر نکرده

های روشن و شیرین زندگی آنان را از  پس قسمت .ام تا پایان عمرشان با آنها بودهام. با مطالعه تاریخ آنان گویا از اول  آنها شده

؛ سپس از هر چیزی، مهم و ارزشمند آن را بارش شناسایی کردم با دوران زیان دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را

 «و شیرین آن را برای تو برگزیدم. ای زیبا و از هر حادثه

کند.  آموزی از آنها وادار می یشینیان و عبرتما را به تدبر و تأمل در زندگی پ آیات و روایات زیادی در دین اسالم داریم که

های  تا از اشتباهات آنان درس بگیریم و آنها را تکرار نکنیم. راه کند آنچه که بر دیگران گذشته به ما کمک میتوجه به تاریخ و 

بنابراین اولین ضرورت تاریخ نقش  های آنان را شناسایی کنیم و درصدد تکرار آنها بربیاییم. های رسیدن به موفقیت درست و راه

 تربیتی و هدایتی تاریخ است.

 تکوین و تقویت هویت ملیآموزش تاریخ: ضرورت دوم 

ها و اهدافشان  های مختلف و تالش آنها برای رسیدن به آرمان های یک ملت در عرصه ها و پیشرفت ها، فداکاری تاریخ، موفقیت

 کردند و میهایی که در گذشته زندگی  آموزانمان با مفاخر علمی و شخصیت تاریخ از طریق آشنا کردن دانش دهد. را نشان می

ها  در مقابل این ارزشفهماند که او هم باید  آموز ما می هایی که در راه دفاع از میهن کشیدند به دانش آثار، زحمات و رشادت

آموز ما احساس هویت  ها، به دانش تاریخ از طریق شناخت این ویژگی ها اضافه کند. متواضع باشد و چیزی بر این ارزش

دیگر زندگی  یق تکیه بر نقاط اشتراک یک ملت که تحت عنوان یک سرزمین و یک کشور با همبخشد. به عالوه از طر می

برای ما  کند. این موضوع آنها را به عنوان یک گروه منسجم می (اقوام مختلف وجود داردهایی که در  برخالف تفاوت)کنند  می

های  کنیم که متشکل از اقوام و گروه شوری زندگی میکنیم بسیار حائز اهمیت است زیرا در ک که در سرزمین ایران زندگی می

 گوناگونی است.

 ها بینی آینده و گسترش افق دید انسان ضرورت سوم آموزش تاریخ: پیش

اتفاقات و رخدادهایی که بر او گذشته  و در طول زندگی خودش طی کردهدر واقع آموزش تاریخ با نشان دادن تحوالتی که بشر 

کند تا بتوانیم با تکیه بر آنچه که  دهد و این امکان را برای ما فراهم می می تحول را نشان  ی این تکامل و نحوهو چگونگی آنها، 

ها هم  های مشترکی که در طول تاریخ وجود داشته و انسان در واقع بخاطر سنت بینی کنیم. آینده را پیش است گذشته
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چه پیامدهایی الگوهای مشخصی متوجه شویم که چه رفتارها و چه اعمالی توانیم در چهارچوب  توانستند آنها را بشناسند می

 کند. نگری مجهز می پس در واقع تاریخ به نوعی ما را با صالح آیندهتوانند داشته باشند و از اشتباهات جلوگیری کنیم.  می

 حفظ میراث فرهنگیضرورت چهارم آموزش تاریخ: 

به جا مانده در کشورش باید محافظت کند؟ زمانی که ارزش  از میراث فرهنگی برد که میآموز ما به این پی  چه زمانی دانش

بینیم که  در بعضی از مواقع میاینکه  آنها را بداند و بداند که چطور آنها به جا ماندند و چه سرنوشتی را پشت سر گذاشتند.

به  کنند زنند و به آنها آسیب وارد می صدمه می سفانه شهروندان کشورهای مختلف از جمله کشور ما به میراث فرهنگیمتأ

کند تا ارزش میراث  آموزانمان کمک می دانند. بنابراین تاریخ به دانش خاطر این است که ارزش تمدن و پاسداشت آنها را نمی

خودشان عمل  فرهنگی خود را بدانند و در راه نگهداری و حفاظت از آنها کوشا باشند و در واقع به یکی از وظایف شهروندی

 کنند. 

های وجود آن را در برنامه درسی مطالعات اجتماعی مورد بررسی قرار  رشته بعدی که در مورد آن بحث خواهیم کرد و ضرورت

های آموزش جغرافیا عبارت  ترین ضرورت است. آموزش جغرافیا چه ضرورتی دارد؟ عمده جغرافیارشته آموزشی  دهیم می

 هستند از:

 درک ابعاد مختلف محیط زندگی و اجزای آنضرورت آشنایی و 

 برداری عاقالنه و مطلوب محیط لزوم محافظت و بهره

 گیری برای حل مسائل محیطی ریزی و تصمیم لزوم برنامه

 پرورش حس مسئولیت و احترام و تفاهم

 احساس تعلق و هویت

 تقویت مهارت زندگی فردی و اجتماعی

 مواهب الهیگذاری از  روحیه قدردانی و سپاس
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 ضرورت آشنایی و درک ابعاد مختلف محیط زندگی و اجزای آن: آموزش جغرافیا ضرورت اول

های آن پی ببرد. برای برقراری  برای هر فرد انسانی ضرورت دارد که محیط زندگی خودش را بشناسد و به ارتباط بین پدیده

آن وجود داشته باشد. یادگیری جغرافی در واقع منجر به ارتباط مطلوب با محیط باید شناخت دقیق و درستی نسبت به 

های مختلف را درک  های مکان ها و شباهت آموزان تفاوت شود و از طریق آن دانش بینانه از محیط می برداشت صحیح و واقع

جغرافیایی و تنوع  های آموز به ارتباط بین عناصر و پدیده کنند و این اولین گام در کسب سواد جغرافیایی است یعنی دانش می

 برد. محیطی پی می

 برداری عاقالنه و مطلوب محیط : لزوم محافظت و بهرهآموزش جغرافیا ضرورت دوم

برداری انسان از محیط را  نوع بهرهدیگر  ثیرات متقابل این دو بر همان دادن روابط انسان با محیط و تأآموزش جغرافیا با نش

 ،های امروز در سایه پیشرفت فناوری کند. ظ و نگهداری از منابع را به ما معرفی میهای حف دهد و راه مورد توجه قرار می

غرافیایی غلبه کنند و این امر اگرچه مزایایی را در پی دارد اما منجر به های مختلف ج توانند بر محیط تی میها به راح انسان

 محیطی بسیار زیاد شود. زیستهای اخیر میزان تخریب  هایی هم شده و باعث شده که در سال محدودیت

 گیری برای حل مسائل محیطی ریزی و تصمیم : لزوم برنامهآموزش جغرافیا ضرورت سوم

زیرا اغلب مسائل و  ؛های آموزش جغرافیا است گیری برای حل مسائل محیطی نیز یکی از ضرورت ریزی و تصمیم لزوم برنامه

تغییرات آب و هوایی و  زایی، ، بیابانبحران مهاجرت، بحران غذا :مثل .مشکالتی که امروزه وجود دارد بعد جغرافیایی دارد

های جغرافیایی مسائل موجود را  بروند که ریشهریزان به سمت این  شود که برنامه مسائلی از این دست. این امر باعث می

 بشناسند و برای حل آنها از طریق تکیه بر آگاهی نسبت به مشکل اقدام کنند.

 

 پنجم )اهمیت و ضرورت آموزش جغرافیا و اجتماعی و اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی(ویدیوی 

طور که  های آموزش جغرافیا در برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با هم صحبت کردیم. همان در مورد ضرورت

 اند از: های آموزش جغرافیا عبارت ترین ضرورت کنید عمده مشاهده می
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 ت آشنایی و درک ابعاد مختلف محیط زندگی و اجزای آنضرور

 برداری عاقالنه و مطلوب محیط لزوم محافظت و بهره

 گیری برای حل مسائل محیطی ریزی و تصمیم لزوم برنامه

 پرورش حس مسئولیت و احترام و تفاهم

 احساس تعلق و هویت

 تقویت مهارت زندگی فردی و اجتماعی

 گذاری از مواهب الهی سپاسروحیه قدردانی و 

 

 

 پرورش حس مسئولیت و احترام و تفاهم ضرورت چهارم آموزش جغرافیا:

 -احساس مسئولیت در قبال مسائل محیطی آموزش جغرافیا در بستر مطالعات اجتماعی عبارت است از بعدیاما ضرورت  

شان بی تفاوت نباشند و به مسائل محیط زیست خودآموزانمان نسبت  خواهیم که دانش ما از طریق آموزش جغرافی میزیستی. 

از این  رسیده حاصل حفاظت و پاسداری گذشتگان از منابع است و آنها هم وظیفه دارند کهدانند آنچه که امروز به دست آنها ب

چطور بتوانند گیرند که  آموزان ما از طریق آموزش جغرافی یاد می دانش حفاظت و نگهداری کنند. برای آیندگان منابع محدود

تالش و کنش های مختلف گیاهی و جانوری  در مقابل انقراض گونهاف خود حفاظت و نگهداری کنند و از محیط زیست اطر

 فعاالنه داشته باشند.

 : احساس تعلق و هویتآموزش جغرافیا ضرورت پنجم

آموزانمان با سرزمینی  جغرافی، دانشطور که گفتیم در چهارچوب  ضرورت بعدی ایجاد احساس تعلق و هویت ملی است. همان

هایش احساس تعلق خاطر پیدا  شوند و نسبت به آن، منابعش، امکاناتش و محدودیت کنند آشنا می که در آن زندگی می

 حفاظت و پاسداری کنند.شوند که چطور بتوانند از کشور خود  و متوجه می کنند می
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 های الهی گذاری از مواهب و نعمت : روحیه قدردانی و سپاسآموزش جغرافیا ضرورت ششم

در آن ای که  قدر گوناگونی در دنیا و کره خاکیشود که چ آموزان به این نکته جلب می در خصوص آموزش جغرافی توجه دانش

 شوند و از این های خاکی و آبی آشنا می نهبا انواع په .شوند با انواع گیاهان و جانوران آشنا می کنند وجود دارد. زندگی می

شوند و از مواهبش پاسداری و محافظت  فروتن میو  نسبت به خداوند متواضع برند. های خداوند پی می به نعمت طریق

 کنند. می

های آموزش آن آشنایی داشته  شود و نیاز داریم که نسبت به ضرورت اما رشته بعدی که در بستر مطالعات اجتماعی مطرح می

محور اصلی آموزش اجتماعی یا  اجتماعی یا مدنی یا شهروندی چه ضرورتی دارد؟آموزش است.  مدنییا  اجتماعی باشیم

ای که  آموز با وظایف و حقوق خودش به عنوان یک شهروند است به گونه مدنی تربیت شهروند مطلوب و آشنا ساختن دانش

 و کارآمد خودش را ایفا کند. بتواند نقش مؤثر

 به موارد زیر توجه کنید: 

 شود از جمله: آموزان منتقل می های اساسی به دانش رنامه درسی اجتماعی یا مدنی مهارتدر چهارچوب ب 

 های مختلف، حقوق و  آموز با نقش )دانش های مختلف و جامعه ها در زندگی خانوادگی، گروه آموزش نقش

 (شود. ها آشنا می تکالیف هر یک از این نقش

 گیری منگری و تصمی های خودراهبری، آینده آموزش مهارت 

 توانایی تحمل نظرات متفاوت یا مخالف با  های ارتباطات مؤثر با دیگران و حل منازعات آموزش مهارت(

 خود(

 های یادگیری مشارکتی ، کالس، مدرسه و مهارتآموزش مشارکت در تعلیم و تربیت 

 آموزش سواد سیاسی و حقوق بشر 

 جهانی و قوانین و مقررات در سطوح مختلفهای  آموزش 

 قوای سه گانه و کارکردهای آنان و نمادهای ملی و مذهبی  ساختارهای حکومت و کارکردهای آن آموزش(

 و مسائلی از این دست(

 آموزش اقتصادی و تحلیل انتقادی رویدادهای جاری 

 ها آموزش اخالق و ارزش 
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 هدف از برنامه درسی مطالعات اجتماعی چیست؟

های متعدد  و مفاهیم اصلی خودش را از دانش آید وجود می های مختلف به رشتهبرنامه درسی مطالعات اجتماعی از ائتالف 

ی اصلی مطالعات اجتماعی  هایی که شاکله گیرد. بنابراین برای اینکه اهداف آن را مورد بررسی قرار دهیم باید اهداف رشته می

را  این سؤالکه بدانیم اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی چیست ابتدای امر برای آنهستند را مورد بررسی قرار دهیم. در 

لیف کتب برنامه هدف اصلی تأ لیف کتب درسی مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی چیست؟هدف اصلی تأکه  کنیم مطرح می

ختلف های م د در گروهآموز به عنوان یک عضو مؤثر و فعال بتوان درسی مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی این است که دانش

آنها ارتباط سازنده برقرار اند را بشناسد و با  نهادها و مؤسساتی که در جامعه برای تامین نیازها به وجود آمده نقش ایفا کند،

 همچنین بتواند مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی در سرنوشت خودش و کشورش داشته باشد. کند،

اما هدف از  .عات اجتماعی در مقطع ابتدایی، تاریخ، جغرافیا، اجتماعی یا مدنی استبرنامه درسی مطال  گفتیم که سه رشته 

 :گیرد دسته کلی قرار می 9کنید اهداف برنامه درسی تاریخ در  طور که مالحظه می همان آموزش تاریخ چیست؟

 

 پی بردن به میزان تحول و تکامل زندگی بشری در طول زمان 

 آشنایی با زندگی بزرگان دین اسالم، پیامبر و جانشینانشان موزش تاریخهدف از آ

 داری های مربوط به کشور ها و آیین شناخت بیشتر حکومت 

 چند مثال:

  در  "چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟"مطالعات اجتماعی پایه ششم با عنوان  62هدف کلی درس

چهارچوب اهدافی که در حال حاضر با هم درموردشان صحبت کردیم هدف کلی این درس شناخت حکومت صفویه 

آموز با نحوه کشورداری این سلسله آشنا شود و در مورد این حکومت  یعنی قصد داریم دانش ؛و آیین کشورداری است

 های الزم را بدست بیاورد. آگاهی

 اید که هدف  حتما متوجه شده "وجود آمدند؟ نخستین روستاها چگونه به"عنوان  مثال آخر این بخش درسی است با

جا نشینی  نشینی به روستانشینی و یک ز کوچز با سیر تکامل و تحول زندگی بشر اآمو کلی این درس آشنایی دانش

 است.
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طور که )روی تخته(  خواهیم در مورد اهداف آن با هم صحبت کنیم رشته جغرافیا است. همان اما درس بعدی که می

 :اند از عبارت اهداف آموزش جغرافیافرمایید  میمالحظه 

 فشان، سیل و ... شناخت بیشتر زمین و عوارض مربوط به آن از جمله زلزله، آتش 

 ی مانند کوه، دشت، جلگه، دریا و ...های طبیع آشنایی با برخی از پدیده 

 و ... نما شناخت برخی از ابزار یادگیری و کار در رشته جغرافیا مثل کره، نقشه، قطب 

 گردی و گردشگری ایران آشنایی با مناطق مختلف مسکونی، تجاری، زیارتی و جهان 

 آشنایی با وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همسایگان ایران و سایر کشورها 

 :چند مثال

  در ." های زمین حرکت"مطالعات اجتماعی پایه پنجم با عنوان  69برای مثال توجه بفرمایید به درس

ها، سال آشنا شود و  روز، فصل آموز با نحوه پیدایش شبانه این درس هدف کلی ما این است که دانش

 انواع حرکت زمین را به دور خود و به دور خورشید بشناسد.

 پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران"کتاب پایه چهارم است. با عنوان  61رس مثال بعدی ما د" 

 های پوشش گیاهی و جانوری کشور ایران است. آموز با ویژگی اش آشنایی دانش که هدف کلی

  عوامل مؤثر در "مطالعات اجتماعی پایه ششم با عنوان  1مثال آخر این بخش هدف کلی درس

 موز با عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر تولید محصوالت کشاورزی است. آ . آشنایی دانش"کشاورزی

 و در نهایت هدف ما از آموزش اجتماعی )مدنی( چیست؟

اهداف آموزش اجتماعی )مدنی( در چهارچوب برنامه درسی مطالعات کنید  طور که )روی تخته( مالحظه می همان

 اند از:  عبارت اجتماعی

  های مختلف انسانی مثل خانواده، دوستان و ... و  ها و گروه انسانآشنایی با زندگی گروهی

 های اجتماعی مثل مهاجرت، بیکاری، سفر و ... شناخت برخی پدیده

 فرزند، دوستی و روابطی از این  -آشنایی با تعدادی از مشاغل و روابط اجتماعی مثل رابطه والد

 دست.
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 و یادگیری رانندگی، عبور و مرور و ... یی آشنایی با برخی قوانین رسمی مثل قوانین راهنما

، های زندگی مثل خرید و فروش، بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست بعضی از مهارت

 جویی، اسراف نکردن، بیزاری و نفرت از دشمنان و مسائلی از این دست صرفه

 های  احترام به یکدیگر بر اساس محبت و صمیمیت و شناخت برخی از روابط )وظایف و نقش

 افراد در جامعه(

 ی جامعه اسالمی مانند ها ها و نشانه آشنایی با نظام جمهوری اسالمی و شناخت برخی ویژگی

 وحدت، تعاون، شورا و ...

  6ملل و اقوام مختلف. برای مثال توجه کنید به درس  های فرهنگی برخی از آثار و ویژگیمعرفی 

ید در چهارچوب برنامه ا همتوجه شد . حتماً"دوستی"مطالعات اجتماعی پایه ششم با عنوان 

به عنوان دوست و  خود آموز با نقش درسی مطالعات اجتماعی هدف از این درس آشنایی دانش

 حقوق و تکالیف این نقش است.

 

 

 ششم )حیطه دانش و شناخت: تلفیق و انواع آن(ویدیوی 

ها،  ای از دانش از طریق پرورش و انتقال مجموعهشود  های یادگیری است که در آن تالش می مطالعات اجتماعی یکی از حوزه

حیطه  9آموز برای زندگی مؤثر در جامعه آماده شود. بنابراین در این درس هم مثل سایر دروس با  ها دانش ها و نگرش مهارت

 اصلی دانش و شناخت، مهارت و ارزش و نگرش سروکار داریم.
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 دانش و شناخت

های گوناگون علمی گرفته شده و برگرفته از  م از رشتهیتر هم گفت طور که پیش اعی همانمحتوای برنامه درسی مطالعات اجتم

د، متنوع و متفاوتی سروکار متعدهای  بنابراین در حیطه دانش و شناخت با رشته وعات متعدد اجتماعی و انسانی استموض

این درس بستری را توانیم از طریق  ست و میهای مختلفی متکی ا درس مطالعات اجتماعی بر اصول و مبانی علمی رشته دارد.

برای تلفیق دانش، تجارب و موضوعات و مفاهیم مرتبط با اهداف اصلی برنامه درسیمان که همان تربیت شهروندی و تربیت 

 اجتماعی است فراهم کنیم.

در برنامه درسی به چه معناست؟ تلفیق به معنی ادغام کردن، ترکیب کردن و  موضوعات و مفاهیمگفتیم تلفیق. اما تلفیق  

های  کنند و با پیچیدگی آموزان ارتباطات بین دروس به ظاهر مجزا را درک می دانش ،طریق تلفیقآمیختن است. از  در هم

ختن مفاهیم به طور سازمانی و مفهومی در واقع تلفیق به معنای مرتبط سا  شوند. کنند آشنا می دنیای واقعی که در آن کار می

 های آموزش سنتی غالباً محتوایی یا موضوعات درسی است که در نظامهای  تلفیق به معنای ادغام کردن حوزه به همدیگر است.

شدند. در تلفیق برنامه درسی، محتوا و فرآیندهای برنامه درسی با هدف منسجم کردن  صورت جدا از هم و منفک ارائه می به

آن با  بندی ، آموزشی است که سازمانبرنامه درسی تلفیقی د.شون آموزان با همدیگر ادغام می شتجربیات یادگیری دان

های  های درسی گوناگونی روی زمینه گیرد و از طریق تلفیق موضوع استفاده از خطوط موضوعی متنوع و متفاوت صورت می

 کند. گذاری می تر مطالعه سرمایه وسیع

حیطه های اصلی 
در آموزش 

 مطالعات اجتماعی

دانش و 
 شناخت

 مهارت
ارزش و 
 نگرش
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ای است که در آن  برنامه درسی مطالعات اجتماعی یک برنامه درسی تلفیقی است. برنامه درسی تلفیقی برنامه ،تعریفبا این 

برای تلفیق  شود. آموز است ارائه می کننده دنیای واقعی معلم و دانش گیری به صورت یک کل منسجم که منعکسدیاددهی و یا

ع یک کانون و یک مرکز وجود دارد که مفاهیم و مطالب حول آن سازماندهی انواع گوناگونی ذکر شده اما در همه این انوا

یک دیسیپلین یا یک رشته درسی، یک موضوع، یک اندیشه بزرگ و ، مضمون یا تمتواند یک  شوند. این مرکز یا کانون می می

نوع تلفیق را بیان  0جی کوبز ارائه شده.  جی کوبزیکی از انواع تلفیق در برنامه درسی توسط  یا یک رویداد جاری باشد.

از این انواع توانند از یکی  هایشان می  های آموزشی در سراسر دنیا بنا به شرایط، ماهیت و ویژگی کند و معتقد است که نظام می

 )به تخته( توجه کنید:تلفیق بهره ببرند. لطفا 

 

 انواع تلفیق در برنامه درسی جی کوبز

 

موازی است که در آن معلم در تدریس محتوای مرتبط هماهنگی الزم را با سایر  های یکی از انواع تلفیق، رشته -

 آورد. معلمان دروس دیگر به عمل می

نوع دوم تلفیق، تلفیق دیسیپلین محور یا رشته محور است. همان سازماندهی سنتی که طی آن موضوعات بصورت  -

 شوند. مجزا ارائه می

های محتوایی  های مکمل است که در آن حوزه بینید، تلفیق با عنوان رشته نوع سوم تلفیق، همانطور که در شکل می -

 شوند. نزدیک به هم در غالب یک واحد درسی مستقل طراحی و عرضه می

در نواع تلفیق ا
برنامه درسی 

جی کوبز 
(1313) 

رشته های 
 موازی

 رشته محور

رشته های 
 مکمل

 میان رشته ای

الگوی روز 
 تلفیق شده

 برنامه کامل
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های درسی  ای است که در آن بین تمام یا بخش قابل توجهی از مواد درسی برنامه رشته نوع دیگر تلفیق، تلفیق میان -

موضوعاتی که قابلیت ایجاد چنین پیوندی را داشته شود. این امر با استفاده از مضمون یا  مدارس وحدت ایجاد می

 شود. باشند انجام می

یک روز از هفته  ،هفتگی کالس  شده است. در این نوع تلفیق در طراحی برنامه نوع پنجم تلفیق الگوی روز تلفیق -

 شوند. های یادگیری طراحی می آموزان، فعالیت ها و عالیق دانش تعیین نشده بلکه بر مبنای پرسش

 معرف حالت افراطی تلفیق است و هدف آن تلفیق و ایجاد ی کوبز که برنامه کامل استدر مدل ج نوع آخر تلفیق -

آموز در خارج و داخل از مدرسه است و بر اساس تجارب، پیشینه، عالیق و  تناظر تمام و کمال بین زندگی دانش

 گیرد. آموز شکل می های دانش پرسش

 

در زمینه  6332در سال  کیساند.  هایی از تلفیق را ارائه کرده اما به جز جی کوبز دیگرانی هم هستند که مدل 

توانند  های آموزشی بر حسب نیازهایشان می کند و معتقد است که نظام ع تلفیق را عنوان مینو 4تلفیق برنامه درسی 

 )به تخته( توجه بفرمایید:از هریک از این انواع استفاده کنند. 

 

 انواع تلفیق در برنامه درسی کیس

 

 استفاده از یک مضمون است.بینید تلفیق محتوای مربوط به موضوعات درسی با  طور که می نوع اول تلفیق همان -

 آموز و دنیای درون مدرسه است. مورد دوم تلفیق مدرسه و فرد یعنی تلفیق زندگی خارج از مدرسه و واقعی دانش -

انواع تلفیق  
در برنامه  

  کیسدرسی 
(1332) 

تلفیق با 
استفاده از  

 مضمون

تلفیق  
 کل گرا

تلفیق  
مهارت و  

 فرآیند

تلفیق  
مدرسه و  

 فرد
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 ها و فرآیندها است. مورد بعدی تلفیق مهارت -

آموزشی کسب آموز در نظام  است که دانش هایی تمام اجزا و مؤلفه بین گرا به معنی پیوند مورد چهارم تلفیق کل -

در زمینه  نیپ و همکارانعالوه بر این موارد  باشند. دیگرتجارب باید همخوان و مکمل هم ی مجموعه .کند می

 :دهند وع تلفیق را به ما نشان مین 9تلفیق 

 

 

 

 

 انواع تلفیق در برنامه درسی نیپ و همکاران

 

است که در آن از یک ماده درسی برای کمک به  ای رشته کنید برنامه درسی میان مورد اول همانطور که مالحظه می -

 شود. شود و از مرزبندی بین موضوعات در این مدل تلفیق کاسته می فهم بهتر مواد درسی استفاده می

گیری، تفکر انتقادی یا مانند آن  نوشتن، تصمیم هاست که در آن یک مهارت مثالً مورد بعدی تلفیق حول مهارت -

 شود. می ای مختلف محتواه بخشی بین حوزه عامل وحدت

آموز با برنامه  در نهایت مورد سوم )آخر( در مدل نیپ تلفیق بین تجارب است. حیات درونی یا عواطف دانش -

که از دریچه عالیق، نیازها و  مجازند آموزان در این مدل تلفیق و دانش شود اش در مدرسه تلفیق می درسی

 شخصی به آن شکل بدهند. ای کامالً به برنامه درسی نگاه کنند و به گونه شانهای خود خواست

 

در انواع تلفیق 
 برنامه درسی

نیپ و همکاران 
(1332) 

 

 میان رشته ای

 مهارتی
تلفیق عواطف 

با برنامه  
 درسی
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 هفتم )حیطه دانش و شناخت: تلفیق در برنامه درسی مطالعات اجتماعی(ویدیوی 

رسند،  گفتیم که تلفیق به معنای ادغام کردن و در هم آمیختن و ترکیب کردن موضوعاتی است که به ظاهر مجزا به نظر می

آموز باشد. تلفیق مزایایی دارد.  ی دنیای واقعی معلم و دانش کننده صورت یک کل منسجم ارائه شود و منعکس به به طوریکه

های موضوعی در برنامه درسی مطالعات  اما تلفیق حوزه آموزان است. ها عمق بخشیدن به یادگیری دانش ترین آن یکی از مهم

رسی جدید مطالعات اجتماعی، برای دوره آموزش عمومی، رویکرد تلفیقی اجتماعی ایران چگونه است؟ در راهنمای برنامه د

بخشد و بستر مناسبی است برای پرورش  گیری فرهنگی و تربیتی این درس را تحقق می که جهت است عنوان رویکردی به

 های پذیرفته شده. ها و درونی کردن ارزش مهارت

دیگر تلفیق  ، اقتصادی و اجتماعی در قالب تماتیک یا مضمونی با همبه این منظور موضوعات و مفاهیم تاریخی، جغرافیایی

های مختلف علمی در تلفیق در برخی از کشورها به کار گرفته  گیری از رشته هایی که در زمینه بهره شوند. یکی از روش می

های اساسی و  اما اندیشه های موضوعی دیگر است. حوزه ها با هم های موضوعی و تلفیق آن شده انتخاب راهبردها یا حوزه

موضوعی مکان   شوند. برای مثال حوزه دهی می ها سازمان محوری هر رشته علمی هستند که موضوعات مختلف حول محور آن

های موضوعی باالترین  شوند. حوزه دهی می و فضا یک حوزه اساسی در رشته جغرافیا است که سایر مفاهیم حول آن سازمان

کنند و زمینه مناسبی  ها و موضوعات فراهم می یت را برای تأمین و بیشترین زمینه را برای تشریح پدیدهتوان و پتانسیل و ظرف

کنند. تلفیق در هر کشوری و با توجه به نظام آموزشی هر کشور متناسب با اهداف و محتوای  را برای ادغام موضوعات ایجاد می

موضوع اصلی  1یادگیری حول محور  -جتماعی مقطع ابتدایی یاددهیبرنامه درسی متفاوت است. در برنامه درسی مطالعات ا

 شود. لطفا )به تخته( توجه کنید: تلفیق می

 زمان، تداوم و تغییر

 مکان و فضا

 فرهنگ و هویت

 نظام اجتماعی

 های اقتصادی  منابع و فعالیت
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 1یادگیری حول  -فرمایید در برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی یاددهی مالحظه می (در تخته)طور که  همان

دهی  های اقتصادی سازمان موضوع اصلی تداوم، زمان و تغییر، مکان و فضا، فررهنگ و هویت، نظام اجتماعی، منابع و فعالیت

 شوند. می

 زمان، تداوم و تغییر

شود و  است. همراه با سیر و گذشت و سپری شدن زمان، بخشی از حال تبدیل به گذشته میمورد اول زمان، تداوم و تغییر 

افتند. درست است که  اما چیزی که این وسط وجود دارد تغییراتی است که اتفاق می شود، شی از آینده به حال تبدیل میبخ

افتد. در این  و آن تداومی است که اتفاق می صورت مکرر و مداوم هستند اما یک موضوع اصلی هم وجود دارد این تغییرات به

شود و بر استفاده از شواهد و مدارک برای  طور که از عنوانش مشخص است بیشتر از حوزه تاریخ بهره گرفته می راهبرد همان

 شود. ها در یک روند زمانی تأکید می فهم و درک تغییرات و تداوم پدیده

 مکان و فضا

برد و بر درک تعامل متقابل بین انسان و محیط  این حوزه بیشتر از علوم جغرافیایی بهره میمورد بعدی مکان و فضا است. 

ها و فضاها موضوعات  ها و اهمیت مکان های زیستی، الگوهای پراکندگی فضایی پدیده استوار است. فرآیندهای طبیعی در محیط

های  ها و فرآیندها است. به مجموعه و جایگاه وقوع پدیدهمورد تأکید این حوزه موضوعی هستند. اما منظورمان از مکان، بستر 

های هماهنگ و مرتبط به هم  شود. هر محیط به مجموعه هماهنگ و مرتبط با هم در قالب یک مکان سیستم فضایی گفته می

د. شناخت گذار دهد و به نمایش می شود. در واقع هر محیط جغرافیایی خاص یک سیستم فضایی را به ما نشان می تقسیم می

ها و تنوع محیطی و نحوه تعامل انسان و محیط در روند زمان و  ها و شباهت های محل زندگی، درک و مقایسه تفاوت ویژگی

ها و امکانات محیطی و جغرافیایی کشور و باألخره حفاظت و پاسداشت  مسایل و مشکالت توسعه نواحی و کشورها قابلیت

 حث مربوط به این حوزه است.ها از مهمترین مبا محیط زیست و مکان

 فرهنگ و هویت

این حوزه بیشتر مباحث خود را از  فرمایید فرهنگ و هویت حوزه موضوعی سوم است. مالحظه می (در تخته هم)همانطور که 

گیرد. فرهنگ مفهومی عام و به معنی شیوه عمومی زندگی گروهی یا گروهی از مردم  شناسی و تاریخ می شناسی، جامعه مردم

آورد. منظور از جامعه و  وجود می ها به ها و نقاط مشترک را بین آن ها، ارزشاست که عناصری از قبیل عادات، باورها، سنت

کنند،  عنوان یک کشور زندگی می ی افرادی است که در سرزمین مشخصی به های اجتماعی مجموعه اجتماعی و نظام های هگرو

میراث فرهنگی هم عبارت است از  فرهنگ مشترکی دارند و تابع اقتدار سیاسی واحدی هستند و از استقالل نسبی برخوردارند.
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و ما هم قرار است به نسل بعدی خودمان منتقل کنیم. هویت اما عبارت است  گذارد چه که نسل گذشته برای ما به ارث می آن

شود و احساس تعلق احساس مثبتی  از احساس و آگاهی و شناخت از خود که در جریان تعامل با دیگران و با محیط حاصل می

های تمدن ایرانی و  جلوهآورد. آشنایی با میراث فرهنگی و  کند و بدست می است که فرد نسبت به هویت خودش کسب می

ی موضوعی مطرح  ها از مباحثی است که در این حوزه اسالمی، شناسایی مفاخر علمی و فرهنگی کشور و آثار به جا مانده از آن

 شود. می

 نظام اجتماعی

شناسی،  های موضوعی نظام اجتماعی است. این حوزه بیشتر مباحث خودش را از علوم اجتماعی، جامعه مورد چهارم از حوزه

کنند. هر جزء با اجزای  هم پیوسته است که یک پدیده را ایجاد می ای از اجزای به گیرد. نظام مجموعه حقوق و علوم سیاسی می

ها شود. در یک نظام  تواند موجب تأثیر بر سایر اجزا و تغییر آن دیگر در ارتباط و در کنش متقابل است و تغییر در هر جزء می

های شهروندی، شناخت مؤسسات و نهادهای  کنند. شناخت حقوق و مسئولیت مشترکی را دنبال میاجتماعی، افراد هدف 

 اجتماعی و سیاسی از جمله محورها در آموزش این حوزه است.

 های اقتصادی منابع، فعالیت

لعات های اقتصادی است. این حوزه بیشتر مباحث خودش را از اقتصاد، مطا فعالیتی موضوعی پنجم منابع و  حوزه

گیرد. انسان امروز برای تأمین نیازهای خودش و ادامه زندگی به کاالها و خدماتی احتیاج دارد که  محیطی و جغرافیا می زیست

آورد. استفاده از منابع و امکانات در راستای رفع نیازها  دست می این کاالها و خدمات را با استفاده از منابع و امکانات محیطی به

توانیم به آشنایی با  شود. از مباحث عمده این حوزه می ی تولید و توزیع مصرف می ای اقتصادی و چرخهمنجر به فرآینده

فرآیندهای مربوط به تولید و توزیع و مصرف و استفاده بهینه از منابع و مدیریت اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی اشاره 

 کنیم. 

 ید(به یک مثال توجه کنید:  )لطفا تخته را نگاه کن

 های موضوعی: مضمون خانه ما برای مثال در خصوص تلفیق حوزه

مقرارت "مطالعات اجتماعی پایه سوم هستند با عنوان  60و  3کنید دروس  ای که شما )روی تخته( مالحظه می این دو صفحه

توانیم اهمیت و  ون میاند. از طریق این مضم هر دو حول مضمون خانه ما تدوین شده "خانه شما چه شکلی است؟"و  "خانه ما

گویی به بسیاری از نیازهای انسان آموزش دهیم. همچنین تقسیم  عنوان مکانی برای زندگی خانوادگی و پاسخ ارزش خانه را به
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های  آب و هوایی از جمله مثالخانه به فضاهای مختلف، نقشه خانه و متفاوت بودن اشکال و کارکرد خانه در نواحی مختلف 

 تواند شکل بگیرد. حول این مضمون میی است که  دیگر

 

 (حیطه مهارت )بررسی و کاوش و مشارکت()هشتم  ویدیوی

 دانش و شناخت 

 مهارت های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی  حیطه

 نگرش و ارزش

ش هدف اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی تربیت شهروند مطلوب است. در واقع برنامه درسی مطالعات اجتماعی تال

ها را برای ایفای  آموزان، آن ها به دانش ها و ارزش ها، نگرش ها، مهارت ای از دانش کند تا از طریق پرورش و انتقال مجموعه می

ها در  ها و توانمندی ی مهارت کند. در این راستا پرورش و توسعهمؤثر آماده صورت مطلوب و  نقش شهروندی آن هم به

کنیم موضوع  و توانمندی صحبت می  ی مهارت وقتی از پرورش و توسعه ناپذیر است. مسلماًآموزان ضروری و اجتناب  دانش

در تعریف مهارت  هاست. اما مهارت به چه معنی است؟ حیطه اصلی یادگیری مربوط به حیطه مهارت 9مورد بحث ما در بین 

صورت توأمان  وانایی بهدارد. مهارت یعنی دانایی و ت ها از حوزه نظر به حوزه عمل مهارت نام که انتقال دانسته توانیم بگوییم می

صورت نظری و تئوری یاد گرفته در یک موقعیت مقتضی و مناسب  چه را که به آموز ما بتواند آن که دانش یعنی اینو همزمان، 

آموز  عیت مناسب با دانشبیند بتواند در یک موق آموز ما مفهوم همدلی را در کتاب آموزش می وقتی که دانش به کار ببندد. مثالً

 ؛ها اکتسابی هستند توانیم بگوییم که مهارت که پدرش را از دست داده رفتار همدالنه داشته باشد. با این تعریف می  دیگری

یادگیری مناسب زمینه را برای ایجاد و  -های یاددهی توانیم با تدارک فرصت یعنی نوعی قابلیت هستند و ما به عنوان معلم می

 .ها فراهم کنیم آنپرورش 

توانیم بگوییم که یک فرد در انجام  چه زمانی می م دادن یک کار و یک عمل مشخص. پسبنابراین مهارت یعنی توانایی انجا 

ها  کاری ماهر است؟ زمانی که آن فرد بتواند کار را با کمترین خطا در کمترین زمان و باالترین کیفیت به انجام برساند. مهارت

ی مطالعات اجتماعی ها برای هر کدام از معلمین از جمله معلم برنامه درس های گوناگونی دارند که شناخت آن انواع و حوزه

 بخش اصلی تقسیم کنیم. 1توانیم موضوعات اجتماعی و محیطی را به  ضروری و واجب است. در چهارچوب کاوشگری می
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 -برقراری ارتباط -مشارکت -اند از: بررسی و کاوش بخش عبارت 1کنید این  مالحظه می (روی تخته هم)طور که  همان

اند که باید به عنوان  ها جداگانه از چندین مهارت تشکیل شده ر کدام از این مهارتواکنش شخصی و اظهار نظر. ه -خالقیت

 ها ایجاد کنیم. یادگیری مناسب شرایط را برای پرورش آن -های یاددهی یک معلم با ترتیب فرصت

 مهارت بررسی و کاوش

آموزان عزیز در نمودار )روی  شما مهارتطور که  ها یعنی مهارت بررسی و کاوش همان در بررسی مورد اول از انواع مهارت

 اند از های فرآیند کاوشگری عبارت فرمایید مهارت تخته(  هم مالحظه می

 

 بررسی و کاوش

 مشارکت

 برقراری ارتباط

 خالقیت

 واکنش شخصی و اظهار نظر
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 های فرآیند کاوشگری مهارت

 

 روشن و واضح درباره موضوعات و مسائل محیطی و اجتماعیت طرح سؤال: طرح سؤاال -

اندن نمودار، عکس، نقشه، متون، اسناد و مسائلی از این تواند شامل خو بررسی شواهد: بررسی شواهد و مدارک که می -

 دست باشد.

ها نیاز به نمرین دارد و برنامه درسی مطالعات اجتماعی این فرصت را  الزم است بدانیم که هر کدام از این مهارت

هایی که از کتاب  البه مث ها فراهم کنیم. لطفاً کند تا به عنوان یک معلم شرایط را برای پرورش و تقویت آن فراهم می

 بینید( توجه بفرمایید: روی تخته میو  ام ) برایتان انتخاب کرده

 وجو اسم  خواهیم که از طریق پرس آموز می مطالعات اجتماعی پایه سوم از دانش 4شماره  ی در کاربرگه

 ند.ثبت ک نفر هستند و در جدول آن راها چند  ی هر کدام از آن دوستانش را بپرسد و ببیند که خانواده

 آموزان خواسته  مطالعات اجتماعی پایه پنجم آمده و از دانش 9ی شماره  مورد بعدی که در کاربرگه

 آموزان کالس را یادداشت کنند و نمودار مربوط به آن را رسم کنند. شود که تعداد دانش می

مهارت های 
 کاوشگری

طرح 
 سؤال

 ارایه نتایج

نتیجه گیری  
 و جمع بندی

مقایسه و 
طبقه بندی  

 اطالعات

تجزیه و 
تحلیل  
آماده کردن   اطالعات

اطالعات 
 مرتبط

 جمع آوری

و ثبت  
 اطالعات

شناسایی 
منابع 

 اطالعات

شناسایی 
 موضوع

بررسی 
 شواهد
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 شود  وزان خواسته میآم مطالعات اجتماعی پایه ششم آمده از دانش 4ی شماره  مثال بعدی که در کاربرگه

گیری یک سری سؤاالت اصلی را از خودشان  ها تصمیم گیری کنند و در موقع تصمیم ی موقعیت که درباره

 ها پاسخ دهند. بپرسند و به آن

 آموزان بخواهیم که شماره  توانیم برای این بخش عنوان کنیم این است که از دانش هایی که می سایر مثال

ها مربوط به کدام مؤسسات  کنند و  بررسی کنند که هر کدام از این شماره تلفن های ضروری را پیدا تلفن

توانند با این مؤسسات  آموزان در چه مواقعی می کنند؟ و دانش است؟ این مؤسسات چه خدماتی ارائه می

ها بخواهیم که وضعیت هوای شهر خود را برای یک دوره زمانی مشخص  تماس بگیرند؟ یا اینکه از آن

ها بخواهیم در خصوص  که از آن ها را ثبت کنند و تغییرات آن را گزارش کنند. یا این سی کنند، آنبرر

ای داشته باشند و نتیجه مصاحبه  قوانین و مقررات مربوط به مدرسه با یکی از مسئولین مدرسه مصاحبه

، یک واژه یا یک ها بخواهیم در خصوص یک مفهوم که از آن خود را در کالس درس گزارش کنند. یا این

المعارف یا  نامه، دایره اصطالح مثل دشت، دریا، کوه، جلگه، عدالت، آزادی، دموکراسی یا جمهوری به لغت

 هایشان را در کالس ارائه دهند. ی بررسی های موضوعی مراجعه کنند و نتیجه نامه فرهنگ

 مهارت مشارکت

صورت گروهی  کنند و به ی اجتماعی هستند. در گروه زندگی میها ذاتاً موجودات حوزه مهارتی بعدی مشارکت است. انسان

آموزان  کند. دانش های متعددی ایفای نقش می های متعددی است و در گروه کنند. در واقع هر انسانی عضو گروه زندگی می

که در این فرآیند نیاز به هایی  دوست دارند که عضو گروه باشند و بتوانند نقش مؤثر خود را در گروه ایفا کنند. از جمله مهارت

گیری جمعی در حل مسایل مختلف است. صبوری،  ها وجود دارد، همکاری، کار گروهی و مهارت مشارکت و تصمیم پرورش آن

هایی است که  بردباری، سعه صدر، احساس تعلق به گروه و هدایت و مدیریت خود در گروه و البته رهبری گروه از جمله مهارت

ها ایجاد و تقویت کنیم. به  ها را در آن دهیم و قصد داریم که این مهارت آموزانمان آموزش می تی به دانشدر این حوزه مهار

 ام توجه بفرمایید: هایی که از کتاب درسی برایتان انتخاب کرده مثال

 شود تا از طریق  آموزان خواسته می مطالعات اجتماعی پایه ششم از دانش 6ی شماره  در کار برگه

 هی بعد از مطالعه چند موقعیت به سؤاالت پاسخ دهند.بحث گرو

 آموزان خواسته  مطالعات اجتماعی پایه ششم است که از دانش 1ی شماره  نمونه بعدی کار برگه

های  شود تا از طریق همفکری گروهی و جمعی، چند مورد از قوانین و مقرراتی را که در مکان می

 نند.بندند مشخص ک ها را به کار می مختلف آن
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 آموزان  مطالعات اجتماعی پایه پنجم است. از دانش 66ی شماره  این مثال مربوط به کار برگه

هایی که مطرح شده  شود تا متنی را مطالعه کنند و بعد به صورت گروهی به پرسش خواسته می

 پاسخ دهند.

تا در گروه و با گروه کار و همفکری کنند و  خواهیم آموزان می ها ما از دانش ی این تمرین مالحظه کردید در همهطور که  همان

کنند این  آموزان موفقیتی کسب می دهیم به صورت گروهی خواهد بود یعنی اگر دانش ها می بازخوردی هم که در واقع به آن

هایی است که در گروه  تمام فعالیت  شود نتیجه می های گروه است و همچنین اگر شکستی هم حاصل  موفقیت حاصل تالش

 افتد. تفاق میا

آموزان بخواهیم بصورت گروهی در مورد اقدامات  توانیم بزنیم این است که از دانش های دیگری که در این خصوص می مثال

مؤثر یک دوره تاریخی ایران ایفای نقش داشته باشند و در کالس نمایش گروهی بازی کنند یا اینکه به صورت بازی گروهی 

زده نامه  های زلزله مرور و راهنمایی و رانندگی را به ما نشان دهند یا اینکه برای مردم یکی از استانقوانین و مقررات عبور و 

ها بخواهیم در مورد یکی از  هایی که دارند یک نمایشگاهی را بصورت گروهی برپا کنند. از آن نوشته ها و دل بنویسند و از نامه

افتد با  شان اتفاق می ر مدرسهکنند. درباره یک موضوع یا مسئله که د دیواری درست ده در کتاب روزنامهمفاهیم مطرح ش

وانین صورت گروهی ق که برای کالس خودشان به ی بحثشان را در کالس به معلم ارائه دهند یا این دیگر بحث کنند و نتیجههم

طور که مالحظه کردید  بگذارند. همانقوانین و مقررات را ضمن ارائه به معلم در کالس به اجرا  و مقرراتی را وضع کنند و آن

 ها یعنی برقراری ارتباط خواهیم پرداخت. ی مهارتی دو حوزه مهم بودند. در ادامه به حوزه بعدی مهارت حوزه 2این 

 

 (حیطه مهارت )برقراری ارتباط()نهم ویدیوی 

بخش اصلی شامل  1محیطی را به  های اجتماعی و توانیم مهارت تر گفته شد در چهارچوب کاوشگری می طور که پیش همان

بندی کنیم. در این قسمت  بررسی و کاوش، مشارکت، برقراری ارتباط، خالقیت و واکنش شخصی و اظهار نظر تقسیم

اما ارتباط  .ترین نیازهای هر فرد انسانی یعنی برقراری ارتباط صحبت کنیم ترین و اساسی خواهیم در مورد یکی از ضروری می

آیند تا  ای که به دنیا می ها از لحظه ون شک یکی از نیازهای اساسی و عمده بشر است. در واقع انسانچیست؟ ارتباط بد

به و برقراری ارتباط با دنیای پیرامون خود هستند. این نیازها رفع نیازهای مختلفشان در حال مراطمیرند برای  ای که می لحظه

ترین نیازهای انسانی مثل احترام و  پوشاک و امنیت گرفته تا عالیترین شکلشان مثل نیاز به غذا و  از پیش پا افتاده

ها یاد نگیرند که به طور صحیح  شود. اگر انسان خودشکوفایی در بستر ارتباط انسان با دیگران و با محیط اطراف رفع و ارضا می
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ها غیر ممکن خواهد  مه حیات برای آنمانند و ادا رابطه داشته باشند در رفع نیازهایشان عاجز میبا دنیای پیرامون خودشان 

که باید در کودکان پرورش داده شود مهارت برقراری ارتباط مؤثر است.  هایی ترین مهارت با این تعریف یکی از اساسی شد.

ی ما در همه  یعنی همه ؛گیری است های آن همه ارتباط به معنای فرآیند انتقال معنا و مفهوم است و یکی از مهمترین ویژگی

 توجه کنید: (به تخته)جا و همه وقت در حال برقراری ارتباط هستیم. لطفاً 

 

 پیام پیام                                             

   

 

 بازخورد

است از طریق یک رسانه به گیرنده پیام یا مخاطب منتقل  غازگر ارتباط که فرستنده پیامدر فرآیند ارتباط پیام از شخص آ

تر  ناصر ارتباطی در یک تعامل پیچیدهالبته برقراری ارتباط به این سادگی هم که در نمودار نشان داده شده نیست و ع .شود می

 از این نمودار با هم قرار دارند. 

 لطفاً به این نمودار توجه بفرمایید:

  پیام 

 فرستنده  موانع                     گیرنده                                           موانع

 

 بازخورد 

 فرستنده پیام کانال و یا وسیله گیرنده پیام

 عمل رمزگشایی دریافت انتقال رمزگذاری ایدهخلق 
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یعنی بصورت  شود کنید معنا و مفهوم مورد نظر فرستنده در ابتدا رمزگذاری یا کدگذاری می طور که مالحظه می همان 

ها  کننده پیام هم آن شود. فرد دریافت نتقل میآید. بعد از آن از طریق یک رسانه به گیرنده م نمادهای قابل درک و فهم درمی

تواند بارها و بارها  دهد. این چرخه می کند و سپس به فرستنده پیام یا آغازگر ارتباط بازخورد می برداری یا رمزگشایی میرا کد

ها با  وقت  افتد. خیلی دردسر اتفاق نمی ها هم نیست و همیشه بی کند اما یادمان باشد که ارتباط به همین سادگیادامه پیدا 

نند ک کنند یا مسیر آن را منحرف می گری هم هستند که روند ارتباط را کند می مشکالتی همراه است و عوامل اخاللخطاها و 

اگر ما فرآیند  مثالً .توانند در هر مرحله از ارتباط رخ بدهند این عوامل میکنند.  ممکن میها آن را غیر و حتی بعضی وقت

توانند وارد این  عوامل مزاحمی می تدریس را به عنوان ارتباط متقابل و دو سویه بین معلم و شاگرد در نظر بگیریم هر لحظه

 مختل کنند. آموزانمان  ارتباط ما را با دانش فرآیند شوند و

 جند مثال:

 صدایی که در سالن مدرسه و بیرون از کالس است. سر و -

 آموزان مادگی ذهنی و روانی دانشعدم آمادگی جسمی یا عدم آ -

آموزی که شب گذشته شاهد نزاع پدر و مادرش بوده یا بدون اینکه صبحانه بخورد و گرسنه سر کالس حاضر  دانش -

 شده.

آموزمان خلل وارد کند. همچنین حرکات نامناسب  ما با دانش عواملی باشند که در ارتباط مؤثرتوانند  ها می ی این همه

تواند به عنوان  ی ما هم می ی ما به عنوان یک معلم، حرکات اضافی دست ما، صدای بسیار بلند یا آهسته بدن و چهره

اید تمام این کنم که به عنوان یک معلم ب عوامل مزاحم در این فرآیند انتقال معنا به حساب بیاید. بنابراین تأکید می

ها را به حدأقل ممکن برسانیم تا تدریس ما حدأکثر اثربخشی الزم را برای  عوامل را بشناسیم و سعی کنیم آن

تباط در دو زمینه اتفاق توانیم بگوییم که ار با توجه به تعاریفی که از ارتباط ارائه دادیم می آموزانمان داشته باشد. دانش

 ها. و دیگران و دیگری برقراری ارتباط با منابع اطالعاتی و پدیده ها با سایر انسان یکی برقراری ارتباط افتدد. می

 لطفاً )به تخته( توجه بفرمایید:

خواهیم که خط زمان  آموزانمان می پایه سوم از دانش 6ی شماره  کنید در کاربرگه مالحظه میطور که  همان

ها را  آموز با منابع اطالعاتی و پدیده گه مهارت برقراری ارتباط دانشهایشان را نشان بدهند. در واقع در این کاربر فعالیت

خواهیم که جای هر یک از موارد  آموزانمان می پایه پنجم از دانش 4ی شماره  کنیم. مورد بعدی در کاربرگه تقویت می

برقراری ارتباط  خواهیم مهارت خواسته شده را روی تصویر با شماره مشخص کنند. در واقع با این فعالیت هم می
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پایه سوم است که در آن از  62ی شماره  مثال بعدی کاربرگه ها را تقویت کنیم. آموز با منابع اطالعاتی و پدیده دانش

کنند را بنویسند  چیز را که در خانه یا مدرسه از آن استفاده می 1شود که با همفکری دیگران اسم  آموز خواسته می دانش

وجو کنند و  شود که پرس آموزان خواسته می پایه پنجم از دانش 9ی شماره  ند. در کاربرگهو کاربردشان را نشان ده

خواهیم که  ی آخر می یشان را مشخص کنند و نمودار آن را ترسیم کنند. در این دو کاربرگه جمعیت کالس و مدرسه

دیگری که در این حوزه وجود دارد مثل این های  آموزانمان تقویت کنیم. مثال مهارت برقراری ارتباط با دیگران را در دانش

بینند  یشان می های گیاهی مختلف را که در سمت راست صفحه ها یا پوشش آموزان بخواهیم تصاویر خانه است که از دانش

یا اینکه خودشان را با نقاط ضعف و قوتی که دارند  مرتبط کنندهای مناسب مربوط به آن در سمت چپ صفحه  به مکان

ی  چرخه ها بخواهیم اجزا و عناصر یک پدیده مثالً آموزان معرفی کنند. از آن در کالس و در حضور سایر دانش در جمع و

گذاری کنند و به نحو مطلوب نمایش دهند  آب را روی یک مدل نشان بدهند. فرآیند تولید و توزیع و مصرف کاال را شماره

نشانی، پلیس یا  عی مثالً آتشخص به یکی از مؤسسات اجتمادریافت یک خدمت مشها بخواهیم برای  یا اینکه از آن

های متعددی داشته  بندی توانیم تقسیم آن خدمت بگیرند. در خصوص ارتباط میمراجعه کنند یا تلفن بزنند و از  کتابخانه

 ت نشان دهیم: توانیم انواع ارتباط را به این صور باشیم و ارتباط را به انواعی تقسیم کنیم. مثالً در یک تقسیم می
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 فردی و بین فردی  ارتباط درون

گوهای ما با  و هاست با هدف انتقال معنا. ارتباط درون فردی به گفت ارتباط بین فردی در واقع ارتباط انسان با دیگر انسان 

 ایم. خودمان را داشتهوگوهای درونی با  ها و گفت ی ما تجربه کند. همه خودمان و مراجعه ما به درون خودمان اشاره می

 ارتباط گروهی و جمعی

توانم بزنم  هایی که در این زمینه می ارتباط گروهی ارتباط یک فرد یا گروهی از افراد با گروه دیگر است. یکی از مؤثرترین مثال

 تدریس در کالس درس است.

. تفاوت ارتباط جمعی با ارتباط از افرادی جمعی با جمعی  ق رسانهو اما ارتباط جمعی: ارتباط یک فرد یا یک گروه از طری

ی جمعی مثل  ناشناس و ارتباط از طریق یک رسانه  گروهی این است که در ارتباط جمعی مخاطبین معموالً پراکنده هستند و

 افتد. روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو و نظایر آن اتفاق می

 ارتباط کالمی و غیر کالمی

ی ما است. ارتباطات روی هم در ساختار سازمانی و  می معموالً با حرکات بدن و چهرهیر کالاز اسمش مشخص است. ارتباط غ 

فرمایید در نظر داشته باشیم که در بسیاری  طور که )روی تخته هم( مالحظه می افتد. همان از طریق قوانین و مقررات اتفاق می

ها با همدیگر، با  مختلف به مفهوم ارتباط در قالب ارتباط انسانهای  هایی که کتاب مطالعات اجتماعی در پایه از فصول و بخش

زندگی با "ی پنجم فصل اول به این مهارت تحت عنوان  ترین شکل، اول در پایه ا در صریحام ،اشاره شده ها محیط یا پدیده

ند در حفظ بهداشت روانی فرد و توا پرداخته شده. در پایان این قسمت با توجه به اهمیتی که برقراری ارتباط مؤثر می "دیگران

 -های یاددهی کنم به اینکه در خصوص طراحی فرصت آموزان عزیز معلمی را مؤکداً دعوت می ایفا کند شما مهارتجامعه 

آموزان شود دقت نظر بیشتری داشته  های ارتباطی در دانش تواند منجر به تقویت و پرورش مهارت یادگیری مناسب که می

 ریزی داشته باشید. ها فکر کنید و برنامه باشید و برای آن

 ارتباط رسمی و غیر رسمی

 )در مورد این نوع ارتباط مدرس دوره توضیحی ارائه نداده است.( 
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 (حیطه مهارت )خالقیت، واکنش شخصی و کاوشگری()دهم ویدیوی 

 شوند. حوزه اصلی تقسیم می 1عی به های اجتما گفتیم که در چهارچوب کاوشگری، مهارت

 

 

 

 بررسی و کاوش، مشارکت و برقراری ارتباط را مورد بررسی قرار دادیم. اما خالقیت و اظهار نظر شخصی:

 خالقیت

های کاربرد دانش و اطالعات و  ترین نیازهای انسان امروز است. در این حوزه، مهارت ترین و اساسی خالقیت یکی از ضروری

منتظره، های غیر قعیتگویی به مسایل و مو ها و پاسخ وختهوسعه و بسط آمهای جدید، ت ها و به شکل ها در موقعیت مهارت

بینی کردن  های جدید و پیشنهاد دادن و تجسم کردن و پیش طراحی و تولید محصوالت یا راهبردهای جدید و ابداع روش

 شود. برای نمونه لطفاً )به تخته( توجه فرمایید: تقویت می

خودش را نقاشی کند یا آن را در   آینده شود یآموز خواسته م ات اجتماعی پایه سوم از دانشکتاب مطالع 9ی شماره  در کاربرگه

ها را  کنیم و به نوعی آن آموزانمان تقویت می بینی را در دانش چند جمله توصیف کند. با این فعالیت در واقع ما تجسم و پیش

 انآموز حوزه مهارتی وجود دارد. مثالً اینکه از دانش های دیگری هم برای این دهیم. مثال نگری سوق می به سمت آینده

 انواع مهارت

واکنش 
 شخصی

 خالقیت

 مشارکت ارتباط

بررسی و 
 کاوش
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ب، صلح، دوستی یا رویه آ ای را برای یک موضوع اجتماعی یا محیطی مثل اسراف، مصرف بی بخواهیم پوستر یا پیام تبلیغاتی

علم س درس یا مخواهیم خانه یا مدرسه و کالها ب را نصب کنند یا اینکه از آن د و در کالس یا مدرسه آنتعاون طراحی کنن

ای از  خصوصیات او را بیان کنند یا در مورد او متنی بنویسند یا آن را نقاشی کنند. آینده آل خودشان را تجسم کنند و ایده

تغییرات یک پدیده مثالً ارتباطات در قرن بعدی را مجسم کنند یا حدس بزنند و به کالس ارائه کنند یا پیشنهاداتی در مورد 

 یطی یا اجتماعی ارائه کنند.حل یک موضوع مح

 واکنش شخصی و اظهار نظر

آموزان خواسته  حوزه مهارتی واکنش شخصی و اظهار نظر است. در این حوزه از دانش 1آخر در بین این اما مهارت بعدی یا 

آموزان در این حالت از خودشان  شود تا نسبت به مسایل پیرامون خودشان به صورت فعاالنه واکنش نشان دهند. دانش می

های نگریستن، بازشناسی و نقد  ای دارند. برای بازشناسی و بررسی موضوعات بر مبنای استنباط شخصیشان مهارت ارائه

ی  بینی آینده نگری و پیش آیندههای خودشان،  ها و استدالل ا در واقع بیان استنباطموضوعات بر مبنای تلقی خودشان ی

 و احتمالیشان در این حوزه قرار دارد. لطفاً )به تخته( توجه فرمایید: ترجیحی

زرای شود تا در مورد و آموز خواسته می کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم. در این کاربرگه از دانش 63ی شماره  کاربرگه

توانیم مثال  های دیگری که در این حوزه می د. نمونهجه نصیرالدین طوسی متنی را بنویسالملک و خوا کاردانی مثل خواجه نظام

آموزان در مورد یک موضوع محیطی یا اجتماعی مثل آلوده کردن محیط زیست، کودکان گرسنه  بزنیم این است که مثالً دانش

ده، رویدادهای تاریخی مثل استعمار و دخالت بیگانگان در کشور اظهار نظر کنند و احساس ز یا آواره شدن در کشورهای جنگ

و نگرش خودشان را نسبت به این مسایل بیان کنند و به بحث بگذارند. البته باید توجه داشته باشیم که هر کدام از این 

پردازد. خیلی  آموز می ویت چندین مهارت در دانشها که تا اینجا برایتان مثال زدم بصورت همزمان به پرورش و تق کاربرگه

کنیم وجود  ها با همدیگر پوشانی دارند و مرز مشخص و تفکیکی برایشان به آن حالتی که ما در گفتار بیان می ها مهارت وقت

 ندارد.

تباط، خالقیت موضوع اصلی بررسی و کاوش، مشارکت، ار 1ها به  طور که گفته شد در چهارچوب کاوشگری، مهارت خب همان

 ؟ و اصالًگوییم در چهاچوب کاوشگری چیست ه میشود. اما منظور ما از اینک و واکنش شخصی و اظهار نظر تقسیم می

گانه داشته باشد؟ با توجه به حجم انبوه اطالعاتی که در جهان امروز  پنجهای  تواند با این مهارت کاوشگری چه ارتباطی می

ها با اطالعات جدید، وظایف مدارس و  باالی تغییرات و کهنه شدن اطالعات قبلی و جایگزینی آنوجود دارد و به خاطر سرعت 

گر  ها به عنوان تسهیل ها و مهارت ی صرف دانش دهنده وظایف معلمین هم تغییر کرده. در واقع امروزه نقش معلم از انتقال
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تا این است که نحوه صحیح یاد گرفتن و چگونه یاد گرفتن یادگیری تغییر پیدا کرده. یکی از وظایف اصلی مدارس در این راس

ما بتوانند در هر لحظه و هر جا یاد بگیرند و بتوانند  آموزان آموزان بیاموزند تا در چهارچوب این مهارت، دانش را به دانش

 خودشان را با این تغییرات سریع محیطی همسو کنند. لطفاً )به تخته( توجه کنید:

 مراحل کاوشگری

مرحله است. مرحله اول شناسایی موضوع و طراحی سؤاالت  9کنید کاوشگری شامل  طور که )روی تخته( مالحظه می همان

بندی و ارائه پیشنهادات است. هر  ها است و مرحله سوم جمع ها و تجزیه و تحلیل آن اساسی است. مرحله دوم پردازش داده

گانه با مراحل پژوهشگری،  های پنج ی مهارت ارتباطند. در ارتباط بین حوزهها در  ای از مهارت کدام از این مراحل با حوزه

توانیم بگوییم که حوزه بررسی و کاوش با مرحله اول پژوهشگری یعنی شناسایی موضوع و طرح سؤاالت اساسی در ارتباط  می

ست. در واقع مشارکت در فرآیند ناپذیر ا است. امروزه مشارکت یک ارزش کلیدی است و توجه به آن ضروری و البته اجتناب

شود. بنابراین ضرورت دارد  ها بصورت تیمی و گروهی انجام می پژوهشگری نقش به سزایی دارد و بسیاری از پژوهش

 آموزان ما کار کردن در گروه و با گروه را یاد بگیرند. لطفاً به نموداری که )روی تخته( ترسیم شده توجه کنید: دانش

 

شناسایی موضوع و 
طرح سواالت اساسی 

 و گردآوری داده ها

پردازش و 
تجزیه و 

 تحلیل داده ها

جمع بندی و ارائه 
 پیشنهادات
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 های مهارتی تباط مراحل کاوشگری با حوزهار            

آموزان  ها سروکار دارد. در این مرحله دانش حوزه برقراری ارتباط با مرحله دوم کاوشگری یعنی پردازش و تجزیه و تحلیل داده

ها و  و پدیدهگیرند که چطور و چگونه با انواع منابع اطالعاتی ارتباط برقرار کنند و به کشف انواع روابط بین عناصر  یاد می

است که معموالً در هر پژوهش  یتجزیه و تحلیل  مسایل نائل شوند. وجود حوزه خالقیت در این قسمت از آن جهت ضرور

ها یا کاربرد ترکیب  ها یا نگرش هایی در روش ها، الهامات یا استنباطات پژوهشگر، نوآوری مؤثر و راهگشایی بر مبنای خالقیت

شود. در واقع از طریق خالقیت در پژوهش است که دانش بسط و  های تازه و نظایر آن ایجاد می ها در موقعیت جدیدی از داده

شود و باالخره  های قدیمی علم و دانش اضافه می های جدیدی به حلقه شود و حلقه های نوینی ایجاد می کند، راه سعه پیدا میتو

ی پیشنهاد در ارتباط است. در این مرحله  بندی و ارائه جمعحوزه واکنش شخصی و اظهار نظر با مرحله سوم پژوهش یعنی 

لذا پرورش مهارت اظهار نظر کردن درباره موضوعات از  کند. بندی و اظهار نظر می معد و جنشین محقق به قضاوت و ارزیابی می

کند. آنچه که  آموز به عنوان یکی از مراحل کاوشگری ضرورت پیدا می منظر نگرش و استنباط فرد نسبت به موضوع در دانش

ع ابتدایی انتظار داشته باشیم که یک پژوهش را ویژه در مقط آموزان به توانیم از دانش بدیهی و مسلم است این است که ما نمی

حوزه  1های کاوشگری به  بندی مهارت با تمام مراحلش بصورت تمام و کمال و بی نقص به ما ارائه کنند. بنابراین با تقسیم

باالتر آن مهارت ها فرد به تدریج به سطوح  حوزه تقویت شوند و در هر کدام از حوزه 1ها در  شود تا در هر پایه مهارت تالش می

 آموزان عزیز ارائه خواهد شد. هایی از کتاب درسی به شما مهارت دست پیدا کند. برای تحکیم این مبحث در ادامه مثال

 

شناسایی موضوع و 
طرح سؤاالت اساسی 

 و گردآوری داده ها
 مشارکت بررسی و کاوش

پردازش و تجزیه و 
 تحلیل داده ها

 خالقیت برقراری ارتباط

جمع بندی و ارائه 
 پیشنهادات

واکنش شخصی و 
 اظهار نظر کردن


