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امام همواره طلبه ها را تشويق می کردند که هنگام درس، سؤال و بحث   و 
انتقاد کنند ...

همواره می فرمودند:
سخن  صاحب  چه  بنگريد. هر  تنقيد  نظر  به  می شود  گفته  که  « هرسخنی 
هم بزرگ باشد،انسان نبايد فورًا حرف او را بپذيرد. بلکه بايد با دقت بررسی 

کند.»



فهرست مطالب 

 ١ فصل اّول: ماهيت مطالعات اجتماعی و ويژگی های آن 
 ٢          مقدمه 
 ٢ ١ــ تعاريف و ماهيت درسی مطالعات اجتماعی 
٦ ١ــ١ــ وجه تمايز مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی   

 ٧ ٢ــ ضرورت و اهميت برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی 
١٠ ٣ــ ويژگی های کالس درس مطالعات اجتماعی 
١٠ ١ــ٣ــ ويژگی های فضايی ــ کالبدی   
١٢ ٢ــ٣ــ ويژگی های روانی ــ عاطفی   
١٥ دانستنی های خود را بيازماييد ــ فعاليت ها 
 ١٦ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل اّول 

١٧ فصل دوم: حيطه های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی 
١٨ مقدمه 
١٨ ١ــ حيطه ی دانش و شناخت 
١٨ ١ــ١ــ تلفيق موضوعات و مفاهيم   
١٩ ٢ــ١ــ انواع تلفيق   
٢٣ ٣ــ١ــ تلفيق حوزه های موضوعی در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی ايران   
٣١ ٢ــ حيطه ی مهارت ها 
٣١ ١ــ٢ــ فرايند کاوشگری محيطی و اجتماعی و پرورش مهارت ها   
٣٣ ٢ــ٢ــ رابطه ی کاوشگری و پرورش مهارت ها   
٣٥ ٣ــ٢ــ مطالعات اجتماعی و تقويت مهارت های مشترک با ساير دروس   
٣٧ ٣ــ حيطه ی ارزش ها و نگرش ها 
٣٧ ١ــ٣ــ معنا و مفهوم ارزش   
٣٨ ٢ــ٣ــ نظام ارزش ها   



٣٩ ٣ــ٣ــ پيدايش و منشأ ارزش ها   
٤١ ٤ــ٣ــ عوامل مؤثر در شکل گيری نظام ارزشی   
٤٥ ٥  ــ٣ــ آموزش ارزش ها در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی   
٤٧ ٦  ــ٣ــ درونی کردن ارزش ها   
٤٩ ٧ــ٣ــ شيوه ها و راهکارهای آموزش ارزش ها   
٥٣ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
٥٥ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل دوم 

فصل سوم: اصول و روش های ياددهی ــ يادگيری مؤثر در
٥٦                     آموزش مطالعات اجتماعی 
٥٧ مقدمه 
٥٧ ١ــ ويژگی های يادگيری و تدريس مؤثر مطالعات اجتماعی 
٦١ ٢ــ طراحی واحد يادگيری 
٦٧ ٣ــ روش های مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی 
٦٧ ١ــ٣ــ گسترش روش های فعال   
٧١ ٤ــ معرفی برخی رويکردها و روش های نو و مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی 
٧١ ١ــ٤ــ پروژه   
٧٦ ٢ــ٤ــ رويکرد مبتنی بر رويدادهای جاری   
٨٠ ٣ــ٤ــ پژوهشگری يا کاوشگری و حّل مسئله   
٨٦ ٤ــ٤ــ بازديد علمی و مطالعه ی ميدانی   
٩٢ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
٩٤ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل سوم 

٩٥ فصل چهارم: کاربرد برخی نظريه های يادگيری در آموزش مطالعات اجتماعی 
٩٦ مقدمه 
٩٦ ١ــ جروم برونر 
٩٦ ١ــ١ــ مراحل رشد از نظر برونر   



٩٩     ٢ــ١ــ کاربرد نظريه ی برونر در آموزش مطالعات اجتماعی 
 ١٠٣ ٢ــ ژان پياژه 
 ١٠٤ ١ــ٢ــ مراحل رشد در نظريه ی پياژه   
١٠٨ ٢ــ٢ــ کاربرد نظريه ی پياژه در آموزش مطالعات اجتماعی   
١١٠ ٣ــ هوارد گاردنر 
١١١ ١ــ٣ــ ماهيت و انواع هوش   
١١٣ ٢ــ٣ــ هوش های چندگانه و مسئوليت های مدارس   
١١٧ ٣ــ٣ــ کاربرد نظريه ی گاردنر در آموزش مطالعات اجتماعی   
١٢١ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
١٢٢ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل چهارم 

١٢٣ فصل پنجم: مالحظاتی پيرامون آموزش جغرافيا، تاريخ و مدنی 
١٢٤ مقدمه 
١٢٤ ١ــ اهميت و ضرورت آموزش تاريخ 
١٢٦ ٢ــ آموزش سنتی و آموزش جديد تاريخ 
١٢٨ ٣ــ مالحظات اساسی در آموزش تاريخ 
١٢٨ ١ــ٣ــ آموزش تفکر کرونولوژيکی   
١٣٤ ٤ــ آموزش بررسی و تحليل شواهد و مدارک 
١٣٨ ٥  ــ تجزيه و تحليل رويدادهای تاريخی 

٦  ــ استفاده از روش های خّالق فرهنگی ــ هنری در آموزش
١٣٩      تاريخ به کودکان و نوجوانان 
١٤١ ٧ــ موزه ها، مکان های آموزشی 
١٤٢ ٨   ــ آموزش تاريخ محلی 
١٤٤ ٩ــ ماهيت و قلمرو جغرافيا 
١٤٦ ١٠ــ اهميت و ضرورت آموزش جغرافيا 
١٤٩ ١١ــ مالحظات اساسی در آموزش جغرافيا 
١٤٩ ١ــ١١ــ مفاهيم کليدی در آموزش جغرافيا   



١٥٤ ٢ــ١١ــ رويکردها در آموزش جغرافيا   
١٥٦ ٣ــ١١ــ کاوشگری و سؤاالت کليدی در جغرافيا   
١٥٧ ٤ــ١١ــ آموزش مهارت های جغرافيايی   
١٥٨                  الف) نقشه و نقشه خوانی 
١٦٦                   ب) نمودارها 
١٧٠ ٥  ــ١١ــ آموزش جغرافيای محلی   
١٧١ ١٢ــ آموزش مدنی و ضرورت و اهمّيت آن 
١٧٣ ١٣ــ آموزش سنتی و جديد مدنی 
١٧٤ ١٤ــ مفاهيم و مالحظات اساسی در آموزش مدنی 
١٧٤ ١ــ١٤ــ آموزش حقوق و قوانين   
١٧٨ ٢ــ١٤ــ آموزش مسؤليت ها و تکاليف   
١٨٠ ٣ــ١٤ــ نقش ها، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی   
١٨٣ ٤ــ١٤ــ آموزش های اقتصادی ــ مالی   
١٨٨ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
١٩١ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل پنجم 

١٩٤ فصل ششم: مواّد آموزشی (بسته ی آموزشی) درس مطالعات اجتماعی 
 ١٩٥ مقدمه 
١٩٥ ١ــ بسته ی آموزشی چيست؟   
 ١٩٧ ١ــ١ــ اجزای بسته ی آموزشی   
١٩٨ ٢ــ ويژگی های بسته ی آموزشی درس مطالعات اجتماعی 
١٩٩ ٣ــ برخی معيارها و ويژگی های عام طراحی و توليد بسته های آموزشی 
٢٠٠ ٤ــ تشريح اجزای بسته ی آموزشی مطالعات اجتماعی 
٢٠١ ١ــ٤ــ راهنمای معلم (راهنمای تدريس)   
٢٠٢ ٢ــ٤ــ کتاب درسی   
٢٠٣ ٣ــ٤ــ کتاب های آموزشی   
٢٠٥ ٤ــ٤ــ مجموعه ی طرح درس های پيشنهادی   



٢٠٥ ٥  ــ٤ــ وسايل آموزشی مورد استفاده در کالس درس   
٢٠٥                الف) وسايل آموزشی نمايشی 
٢٠٨                ب) وسايل آموزشی مرجع 
٢٠٨                پ) وسايل آموزشی گروهی 
٢٠٩ ٦  ــ٤ــ تجهيزات ديداری ــ شنيداری   
٢١١ ٥  ــ توليد کنندگان بسته ی آموزشی 
٢١٢ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
٢١٤ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل ششم 

٢١٥ فصل هفتم: ارزش يابی از درس مطالعات اجتماعی 
٢١٦ مقدمه 
٢١٦ ١ــ سنجش چيست؟ 
٢١٨ ٢ــ سنجش پيشرفت دانش آموز 
٢١٩ ٣ــ چرا سنجش می کنيم؟ 
٢٢٠ ٤ــ چگونه سنجش می کنيم؟ 
٢٢١ ٥  ــ اهداف سنجش 
٢٢٤ ٦   ــ راهکارهای سنجش 
٢٣١ ٧  ــ ايستگاه های سنجش 
٢٣٢ ٨  ــ پوشه ی کار 
٢٣٤ ٩ــ مشارکت والدين 
٢٣٥ ١٠ــ سنجش کارآمدی معلم 
٢٣٧ دانستنی های خود را بيازماييد، فعاليت ها 
٢٣٨ معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل هفتم 

٢٣٩ منابع 



دانشجويان عزيز
کتابی که در دست داريد، روش آموزش مطالعات اجتماعی است که با توجه به برنامه ی مصوب 
اين درس برای دانشجويان رشته ی کارشناسی، آموزش ابتدايی تهيه و تنظيم شده است. گفتنی است 
دوره  معلمان  و  معلم  تربيت  کاردانی  دوره  دانشجويان  توسط  می تواند  کتاب  اين  از  بخش هايی  يا  تمام 
راهنمايی و ساير کسانی که با آموزش اين حوزه ی يادگيری سر و کار دارند، مورد استفاده قرار گيرد.

ماهيت  به  بنا  که  است  اصلی  يادگيری  حوزه ی  يک  اجتماعی  تعليمات  يا  اجتماعی  مطالعات 
خود، از رشته ها و شاخه های گوناگونی چون جغرافيا، تاريخ، جامعه شناسی، مردم شناسی، آموزش های 
در  هرچند  می گيرد.  بهره  آن  نظاير  و  زيست محيطی  مطالعات  حقوق،  اقتصاد،  اخالق،  و  دين  مدنی، 
اغلب کشورها آموزش سه رشته ی جغرافيا، تاريخ و مدنی متداول بوده و معموًال آموزش ها حول اين 

سه رشته متمرکز شده است.
اين کتاب در هفت فصل تنظيم شده است؛ در فصل اّول، چيستی و ماهيت اين حوزه ی يادگيری و 
ويژگی های آن تشريح شده است. در فصل دوم، مطالبی درباره ی سه حيطه ی دانش و شناخت، مهارت ها 
و ارزش ها و نگرش ها با توجه و تأکيد بر برنامه ی درسی جديد مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزش 
ـ يادگيری، طراحی واحد يادگيری  عمومی ارائه می شود. فصل سوم و چهارم کتاب به روش های ياد دهیـ 
و کاربرد برخی نظريه های يادگيری در آموزش اين رشته اختصاص دارد. با توجه به اين که سه رشته ی 
جغرافيا، تاريخ و مدنی محورهای اصلی اين حوزه يادگيری اند لذا در فصل پنجم، برخی نکات و موارد 
ضروری پيرامون آموزش اين رشته ها توضيح داده شده است. در فصل ششم، مواّد آموزشی (بسته ی 
آموزشی) مطالعات اجتماعی بررسی شده و باالخره فصل هفتم، به ارزش يابی از اين درس اختصاص 

يافته است.
در پايان هر فصل از اين کتاب، مجموعه سؤال ها و تمرين هايی با عنوان «دانستنی های خود را 



بيازماييد» و نيز «فعاليت ها» طراحی شده است. هدف از بخش اّول سؤاالت بيش تر مرور و يادآوری و 
جمع بندی آموخته هاست. از آن جا که اين درس شامل واحد نظری و واحد عملی است، فعاليت ها و 
کارهای عملی با عنوان «فعاليت ها» طراحی شده که انجام آن ها بسيار ضروری و برای گذراندن واحد 
عملی، مورد تأکيد است؛ به طوری که اجرای دقيق و کامل اين فعاليت ها، اعم از انفرادی و گروهی، 
آموزش  در  واقعی  توانمندی  و  تسلط  و  اجتماعی  مطالعات  تدريس  مهارت های  پرورش  به  می تواند 
اين حوزه کمک کند؛ لذا انتظار می رود که در آموزش اين کتاب، انجام فعاليت ها به عنوان يک رکن 
معرفی  فصل  آن  بيش تر  مطالعه ی  برای  منابعی  هم چنين  فصل،  هر  پايان  در  گيرد.  قرار  نظر  مّد  اصلی 

شده است.
و  نظرها  رساند.  ياری  يادگيری  حوزه ی  اين  مؤثر  آموزش  به  کتاب  اين  مطالعه ی  است  اميد 

پيشنهادهای شما در رفع کمبودها و بهبود کتاب در چاپ های بعدی ارزشمند و مفيد خواهد بود.
مؤلفان 


