
٥٦

فصل سوم

اصول و روش های ياددهی ــ يادگيری مؤثر 
در آموزش مطالعات اجتماعی
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مقدمه
آموزش مطالعات اجتماعی با توجه به رويکرد نهفته ی آن، يعنی تربيت اجتماعی و شهروندی و 
پيوند بسيار نزديک آن با زندگی روزمره، چنان چه با روش های مؤثر، جذاب و متناسب با ظرفيت های 
عالقه ی  مورد  درس  و  يادگيری  حوزه ی  مؤثرترين  به  می تواند  شود،  ارائه  دانش آموزان  روانی 
دانش آموزن تبديل شود. در اين فصل، اصول ياددهی ــ يادگيری مؤثر در مطالعات اجتماعی، برخی 

روش های نسبتاً جديد و هم چنين طراحی واحد يادگيری به شما ارائه می شود.

١ــ ويژگی های يادگيری و تدريس مؤثر مطالعات اجتماعی

پيش از آن که به اصول يادگيری و تدريس مؤثر مطالعات اجتماعی بپردازيم بايد به پيش فرض های 
زير و تعاريف برگرفته از اين ها توجه کنيم.

ــ همه ی يادگيرندگان طيف گسترده ای از دانش و تجارب را با خود حمل می کنند که محصول 
محّل  جغرافيايی  موقعيت  طريق  از  قبالً  پيشين،  تجارب  از  طيف  اين  آن هاست.  يادگيری»  «محيط 
زندگی شان، وضعيت اقتصادی ــ اجتماعی شان و جنبه های مربوط به سوابق خانوادگی، فاميلی و نظاير 

آن شکل گرفته است. اين تجارب و دانش پيشين بر تجارب يادگيری جديد اثر می گذارد؛
ــ يادگيری در متن و فضای فرهنگی ــ اجتماعی به خصوص وقوع می يابد؛

ــ يادگيری يک فرايند مادام العمر است و در طول حيات يک فرد به طور مستمر ادامه دارد؛
ــ يادگيرند گان به روش های مختلف ياد می گيرند؛

ــ يادگيرندگان به روش های متفاوت مهارت های تفکر و عمل را بروز می دهند؛
ــ يادگيری می تواند از طيف گسترده ای از روش ها و فّناوری  (تکنولوژی )ها بهره گيری کند؛

دخيل در  معلم و همه ی افراد  دانش آموز،  تالشی جمعی تلقی می شود؛  آموزش  يادگيری و  ــ 
يادگيری، هم در مسئوليت و هم در نتيجه ی کار سهيم اند.

بر اين مبنا، يادگيری فرايند شکل دادن به معنا از طريق تجربه است. آموزش و تدريس فرايند 
رهبری و تسهيل يادگيری است.

فراگيرنده در درجه ی اّول به دانش آموز اطالق می شود. اما نه تنها دانش آموز بلکه همه ی افراد 
دخيل در فرايند ياددهی ــ يادگيری در حال آموختن اند؛ بنابراين، واژه ی فراگيرنده می تواند به معلمان، 



٥٨

اوليای مدرسه، والدين و هر فرد ديگری که در اين فرايند دخالت دارد نيز اطالق شود. 
و  دامنه  می کنند،  تجربه  را  يادگيری  گوناگون  ابعاد  معلمان  و  دانش آموزان  همه ی  که  آن جا  از 
تعداد ابعاد به نسبت تعداد شرکت کنندگان در فرايند افزايش می يابد. به عالوه، يادگيری تالشی جمعی و 
متضمن مشارکت است. معلم در درجه ی اول به فرد حرفه ای واجد شرايط در حوزه ی تعليم و تربيت 
که فعاليت هايش يادگيری را هدايت و تسهيل می کند، اطالق می شود. در عين حال، مواردی نيز وجود 
دارند که دانش  آموزان، کادر مديريت مدرسه، والدين، مراقبان و ناظران و اعضای ديگر مجموعه نيز 

اين نقش را ايفا می کنند.
به منظور آموزش و يادگيری مؤثر مطالعات اجتماعی، پنج اصل يا ويژگی بايد در نظر گرفته شود. 

اين پنج اصل هم ارز يکديگرند و با هم موجب اثربخشی اين فرايند می شوند.

١ــ١ــ پنج ويژگی اساسی در آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی
باشد:  معنادار  که  است  مؤثر  زمانی  اجتماعی  مطالعات  يادگيری  و  آموزش  الف) 
محتوايی که برای آموزش برگزيده می شود و هم چنين روش هايی که به اين منظور طراحی می شود بايد 
با زندگی واقعی دانش آموزان مرتبط باشد. حفظ کردن مجموعه ای از اطالعات يا تمرين مهارت ها به 
خودی خود و جدا از متن زندگی دانش آموزان موجب می شود که آن ها نتوانند پيوندی ميان آن چه ياد 
می گيرند با فضای خارج از مدرسه برقرار کنند؛ در حالی که چنان چه محتوا و روش ها بتواند موجب 
اتصال دانش ها، مهارت ها و باورها و نگرش ها شود و در زندگی واقعی دانش آموزان مؤثر افتد، برای 

آن ها معنادار می شود.
او  می شود  موجب  و  می کند  حساس  خود  اطراف  دنيای  به  را  دانش آموز  آموزش،  نوع  اين 
بتواند دانش ، تفکر و مهارت های خود را در محيط اجتماعی به کار ببندد و از سوی ديگر، به يادگيری 
اجتماعی عالقه ای مستمر پيدا کند. در اين نوع آموزش، هم چنين معلمان بيش از آن که برای انتقال 
الگوهای  و  محتوا  کاربرد  در  را  خود  هّم  کنند،  تالش  دانش آموزان  ذهن  به  زياد  و  گسترده  اطالعات 
موقعيت های واقعی به کار می بندند و به عالوه در حين آموزش ايده ها، واقعيت ها، مهارت ها و نگرش ها 

را با هم می آميزند و بر يک بعد يا جنبه، تکيه ی بيش از حد نمی کنند.
فعاليت ها و ارزش يابی از کار دانش آموزان در آموزش مؤثر مطالعات اجتماعی، زمانی معنادار 
طراحی می شود که بتواند پيوندی ميان محتوا و تجارب فراگيرندگان برقرار کند؛ برای مثال، به جای 
تأکيد بر برچسب گذاری اسامی مکان ها روی نقشه، می توان از دانش آموزان خواست که مسيری را 
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قوانين  برخی  فوايد  کردن  فهرست  جای  به  يا  کنند  مشخص  واقعی،  مسافر  عنوان  به  نقشه  يک  روی 
مدرسه،  و مقررات، اهميت رعايت کردن مقررات يا عدم رعايت آن ها را در محيط زندگی خود مثالً 
اين  اخالقی،  ارزش های  و  اصول  برخی  تعريف  به جای  يا  کنند  شناسايی  آن  نظاير  و  بازی  کالس، 
ارزش ها را در موقعيت های مختلف زندگی روزمره به کار ببندند. معلم در چنين شرايطی بايد به خوبی 
به نيازهای اجتماعی و شهروندی دانش آموزان آگاهی و حساسيت داشته باشد تا بتواند اين فرايند را 
برای آن ها معنادار کند. يکی از جنبه های معنادار کردن آموزش مطالعات اجتماعی تأکيد بر آموزش 

تاريخ، جغرافيا و فرهنگ محّل زندگی دانش آموزان است.
ب) آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی زمانی مؤثر است که تلفيقی باشد: مطالعات 
اجتماعی ماهيتاً يک حوزه ی يادگيری تلفيقی است که با طيف وسيعی از موضوعات، منابع و فعاليت های 
تلفيق،  اين  که  می دهد  رخ  زمانی  آن  مؤثر  يادگيری  و  آموزش  حال،  اين  با  دارد.  سروکار  يادگيری 

هم آميزی و يکپارچه سازی در همه ی جنبه ها به خوبی رعايت شود.
کند.  عبور  ديسيپلين ها  مرزهای  از  محتوا  که  کرد  عمل  به گونه ای  بايد  موضوعات  انتخاب  در 
آن چنان که موضوعات واقعی که دانش آموز در محيط زندگی خود تجربه می کند، به يک رشته ی خاص 
تعلق ندارد و آميزه ای از موضوعات فرهنگی، اجتماعی، جغرافيايی، اقتصادی، دينی، اخالقی، هنری 
و … است. مطالعه ی فضای جغرافيايی در زمان و مطالعه ی تاريخ مکان ها با توجه به شرايط محيطی، 
در  را  خود  بايد  به ويژه  هم بسته سازی  و  تلفيق  اين  می گيرد.  صورت  گوناگون  منظرهای  از  و  فرهنگی 
يکپارچگی ميان دانش مهارت ها، ارزش ها و نگرش ها جلوه گر کند. هم  آميزی فّناوری های گوناگون و 
متعدد در آموزش و جمع آوری اطالعات از طريق استفاده از فيلم ها، اساليدها، رايانه ها، منابع نوشتاری 
و الکترونيکی، يکی ديگر از جنبه های اين تلفيق است. در نهايت، آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی 
بايد با ساير حوزه ها نيز درآميزد و آن ها را تقويت کند. خواندن متون، نوشتن متون، انجام محاسبات، 
بهره گيری از هنر و ادبيات، بهره گيری از حوزه ی دين و اخالق موجب می شود ساير برنامه های درسی 
که با هدف تربيت اجتماعی و شهروندی برای دانش آموزان يک کشور طراحی می شوند، از طريق درس 

مطالعات اجتماعی، تقويت شوند.
پ) آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی زمانی مؤثر است که ارزش محور باشد: 
مسئوليت پذيری،  که  باشد  گونه ای  به  بايد  اجتماعی  مطالعات  آموزش  روش های  و  محتوا  انتخاب 
کند.  نهادينه  دانش آموزان  در  را  محوری  ارزش های  ساير  و  تعاون  نوع دوستی،  اخالق گرايی، 
يادگيری، پرسش ها، روش های ارزش يابی و … بايد به گونه ای تهيه و طراحی  فعاليت های ياددهی ــ 
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که  بدهد  ياد  آن ها  به  و  دهند  سوق  برنامه  نگرشی  و  ارزشی  اهداف  به سوی  را  دانش آموزان  که  شوند 
چگونه از طريق بحث و گفت وگو، کاوشگری، استدالل و مفاهمه، مسائل فردی، اجتماعی و محيطی 
را تجزيه و تحليل و ارزيابی کنند. زمانی که تضادهايی ميان اهداف ارزشی با ارزش های شخصی و 
پيچيدگی ها  خانوادگی دانش آموزان يا هنجارهای اجتماعی وجود دارد، بايد دانش آموزان را از اين 
و تضادها آگاه کرد و به آن ها ياد داد که به شناسايی و نقد نظرها و ديدگاه های مختلف بپردازند و سپس 
دانش آموزان را به سوی ارزش های موردنظر هدايت کرد. البته در اين زمينه، يکی از راه های مؤثر نيز 

به نمايش گذاشتن ارزش ها در قالب رفتار عملی معلم است.
ت) آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی زمانی مؤثر است که چالش برانگيز باشد: 
در انتخاب محتوا و روش های آموزش مطالعات اجتماعی بايد تالش کرد که دانش آموزان با موقعيت های 
چنين  با  کارگروهی  و  بحث  طی  در  دانش  آموزان  وقتی  شوند.  روبه رو  ــ  تنش زا  نه  ــ  برانگيز  چالش 
موقعيت هايی مواجه شوند، ياد می گيرند که به طور دقيق و فعال گوش کرده، پاسخ هايی مبتنی بر تفکر 
درباره ی نظر ديگران ارائه کنند. هم چنين آن ها به تدريج ياد می گيرند که از رفتارهای نامناسب در حين 
بحث يا کار با ديگران بپرهيزند؛ به اين منظور، معلم در فرايند تدريس، دانش آموزان را با فعاليت های 
برانگيزاننده ای مواجه می کند که در آن ها منابع مختلف اطالعاتی و ديدگاه های متضاد و مختلف ارائه 
می شود و پس از طرح مسئله ها و سؤال ها، زمان کافی در اختيار آن ها قرار می دهد تا به تفکر درباره ی 
سؤال ها  اين  کنند.  جمع بندی  تفکر  مبنای  بر  نيز  را  خود  پاسخ های  بپردازند و  يکديگر  اظهارنظرهای 

معموالً پاسخ های متعددی دارند.
ث) آموزش و يادگيری مطالعات اجتماعی زمانی مؤثر است که معلم و فراگير هر دو 
انتخاب  در  فعال  روش های  به کارگيری  نيازمند  اجتماعی  مطالعات  يادگيری  و  آموزش  باشند:  فعال 
محتوا و طراحی و اجرای تجارب يادگيری است. معلم با دانش آموزان در فرايند يادگيری کاوشگری 

و اکتشاف مشارکت می کند. 
معلم از مواّد آموزشی متعدد استفاده می کند و تجارب يادگيری را با زندگی دانش آموزان مرتبط 
می سازد و در روند جريان يادگيری، فعاالنه به هدايت دانش آموزان می پردازد. به طور مداوم، ابهامات 

و مشکالت را رفع می کند. 
به  توجه  با  بلکه  نمی پردازند  کپی کردن  و  کردن  حفظ  به  فقط  و  نيستند  منفعل  نيز  دانش آموزان 
و  می يابند  باز  را  آن چه  می شوند،  داشته  وا  فعاليت  و  تحرک  به  دانش آموزان  معلم،  يادگيری  تجارب 
فرامی گيرند، متعلق به خود می دانند؛ لذا يادگيری عميق و پايدار رخ می دهد. در روش های فعال، گاه 
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معلم و دانش آموز يا دانش  آموزان با هم به توليد يا گردآوری مواّد آموزشی مورد نياز يا طراحی مدل 
يادگيری دست می زنند. يادگيری فعال به ويژه به طور گروهی دانش آموزان را برای تبديل شدن به عناصر 
زندگی،  محّل  زمينه ی  در  مختلف  منابع  از  داده ها  جمع آوری  مصاحبه،  می کند.  مهيا  اجتماعی  فعال 
در  مثال  (برای  خانواده  اعضای  با  گفت وگو  محلی،  نهادهای  به  مراجعه  ميدانی،  بازديد  نقش،  ايفای 
مورد مصرف انرژی)، خواندن روزنامه ها و مجله ها تکميل يا انجام يک پروژه، همگی موجب می شود 

که دانش آموزان درک و فهم و مهارت های اجتماعی خود را توسعه دهند.

٢ــ طراحی واحد يادگيری

واحد يادگيری عبارت است از پيشبرد زنجيره وار درس ها برای بسط يک موضوع يا مضمون 
که در آن محتوا، مفاهيم، مهارت ها و ارزش ها با بيانی روشن و دقيق بسط داده می شود.

واژه ی «واحد» بر وحدت و يکپارچگی داللت دارد. لذا زمانی که به عنوان يک معلم آموزش 
فراهم  دانش آموزان  و  خود  برای  را  امکان  اين  می  کنيم،  سازماندهی  يادگيری  واحد  قالب  رادر  خود 

می آوريم که انسجام و يکپارچگی رادر فرايند آموزش تجربه کنيم.
که  است  آن  معماری  يا  ساختمان  يک  اسکلت  طراحی  منزله ی  به  يادگيری  واحد  يک  طراحی 
و  دانش آموزان  از  پشتيبانی  چگونگی  يادگيری،  تکاليف  پياده سازی  و  طراحی  الزم،  منابع  توليد  با 

فعاليت های مربوط به مرور و ارزيابی برروی اين اسکلت توسعه می يابند.
است؛  مفيدی  رويکرد  يادگيری،  و  تدريس  موقعيت های  بيش تر  در  يادگيری  واحد  از  استفاده 
زيرا تالش های معلم و دانش آموزان را بر روی موضوع اصلی يا مجموعه ای از مفاهيم نظام مند متمرکز 
مشخصی  می کند. چنين تمرکزی باعث می شود که يادگيری به شکل اصولی و به سمت اهداف کامالً 
کتاب  از  ويژه ای  صفحات  و  فعاليت ها  و  مفاهيم  تدريس  صرفاً  دام  در  افتادن  از  معلمان  و  برود  پيش 
درسی مصون بمانند. تمرين و مهارت ورزی در طراحی واحد يادگيری مناسب به تدريج به معلمان کمک 
می کند که بتوانند با استفاده از در دست داشتن سرفصل ها وعناوين و اهداف برنامه ی درسی، خود به 
يادگيری،  يادگيری اقدام کنند. قبل از طراحی واحد  سازماندهی فعاليت های  تنظيم و توليد محتوا و 

معلم بايد به سه سؤال اساسی پاسخ دهد:
ــ چه چيز را قصد داريم بياموزيم (اهداف)؟
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ــ از کدام روش ها، مواد و وسايل استفاده می کنيم (روش ها)؟
ــ چگونه تحقق رسيدن به اهداف را متوجه می شويم (ارزش يابی)؟

١ــ٢ــ فرايند طراحی 
به طور کلی، فرايند طراحی يک واحد يادگيری شامل مراحل زير است:

و  ترم  و  دوره  کلّی  اهداف  براساس  معلم  که  است  آن  گام  اّولين  موضوع:  انتخاب  الف) 
هم چنين سرفصل های کلّی برنامه ی درسی، موضوع را انتخاب کند. در برنامه ی درسی تلفيقی، معلم 
اين  در  می کند.  انتخاب  می دهد،  پوشش  موضوعی  حوزه ی  چند  به  که  را  مضمونی  مبتکرانه  به طور 
زمينه، انتخاب موضوع به خالقيت و هنر معلم بستگی دارد. هر قدر موضوع جذاب تر و با نيازها و 
زندگی واقعی مخاطبان هماهنگی بيش تری داشته باشد، يادگيری مؤثرتر و با نشاط تری به وقوع خواهد 

پيوست.
ب) شرح اجمالی: دومين گام اين است که برای آن واحد، شرحی اجمالی در چند بند شامل 
يک استدالل درباره ی هدف موضوع مورد انتخاب و نيز بيان مختصری از محتوا نوشته شود و حدود 
به  دهند،  بروز  خود  از  عمل  در  می رود  انتظار  که  مواردی  شود.  مشخص  آموزش  مورد  موضوع 

اختصار در اين بخش نوشته می شود.
واضح و شفاف نوشته  يادگيری بايد کامالً  پ) اهداف عينی واحد يادگيری: اهداف واحد 
شود و هر يک تصريح کند چه عملکردی از دانش آموزان انتظار می رود. اهداف عينی از اهداف کلّی 
دوره استخراج می شود. اهداف عينی بايد به صورت يک سری جمله ی خبری نوشته شوند و نشان دهند 

دانش آموزان در پايان واحد يادگيری:
ــ چه چيزهايی را بدانند؛

ــ چه چيزهايی را بتوانند انجام دهند؛
ــ به چه چيزهايی ارزش بگذارند.

آن چه انتظار می رود دانش آموزان بدانند از اهداف کلّی دوره و سرفصل ها يا محتوای اصلی 
نشأت می گيرد و آن چه انتظار می رود دانش  آموزان بتوانند انجام دهند، ناظر به پرورش و بروز مهارت هايی 

است که در خالل يا پس از فرايند يادگيری به وقوع بپيوندد.
الزم،  اطالعات  کردن  فراهم  برای  است  ممکن  معلم  يادگيری:  واحد  محتوای  توليد  ت) 

به ناچار، به منابع اطالعاتی متنوعی مراجعه کند. 
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محتوای فراهم شده توسط معلم بايد به روز، معتبر و در راستای اهداف واحد يادگيری باشد. 
شده  انتخاب  متناسب  واحد، واقع گرايانه و  آموزش آن  يافته به  اختصاص  زمان  هم چنين، حجم آن با 
باشد. پس از انتخاب محتوای مناسب، معلم بايد به سازماندهی آن بپردازد و درباره ی نحوه ی ارائه ی 

آن تصميم گيری کند.
ث) فراهم کردن منابع و مواّد آموزشی مورد نياز: در اين مرحله، معلم براساس محتوا 
اقدام  آموزشی  مواّد  کردن  فراهم  و  توليد  گردآوری،  به  يادگيری،  فعاليت های  و  تجارب  پيش بينی  و 
اساليد  مستند،  يا  داستانی  کوتاه  فيلم  يک  مرجع،  کتاب  چند  شامل  است  ممکن  موارد  اين  می  کند. 
و عکس، پوستر يا نرم افزار رايانه ای مرتبط با موضوع باشد. کار برگ هايی که برای انجام فعاليت ها 
ابزار  ساير  يا  همتاسنجی  خودسنجی،  آزمون های  حاوی  برگه های  و  می شوند  داده  دانش آموزان  به 
ارزش يابی، از اجزای مهّم  بسته ی آموزشی اند که معلم آن ها را تهيه، طراحی و تکثير می کند. مواّد 
آموزشی طيف گسترده ای دارند و ممکن است از ابزار و وسايل فيزيکی تا دعوت از صاحب نظران و 

مقامات مسئول يک نهاد يا بازديد از يک مؤسسه را نيز شامل شوند.
ج) شيوه ی تدريس و سازماندهی تجارب يادگيری: در اين مرحله، معلم به انتخاب شيوه يا 
ترکيبی از شيوه های آموزشی دست می زند؛ برای مثال، ممکن است در قالب روش بارش مغزی در ابتدا 
واژه ای را روی تخته بنويسد و از دانش  آموزان بخواهد آن چه را به ذهنشان می آيد، بگويند و سپس 
داستانی  بگذارد يا  نمايش  کوتاهی را به  درس، فيلم  آغاز  کند يا در  اقدام  تفسير آن ها  به طبقه بندی يا 
چالش برانگيز را بخواند و از دانش آموزان بخواهد درباره ی عملکرد بازيگران يا قهرمانان داستان به 
گفت وگو بپردازند و در مرحله ی ديگر از آن ها بخواهد به طور گروهی، پس از نتيجه گيری از گفت وگو، 
به تهيه ی پوستر يا نقاشی يا تهيه ی چارت يا نقشه ای که موارد را نشان بدهد، اقدام کنند يا برای بازديد 

از يک مؤسسه و مالقات با مسئول يا صاحب نظری، سؤاالتی طراحی کنند.
و  تجارب  موضوع،  آن  برای  تدريس  منتخب  شيوه های  يا  شيوه  قالب  در  معلم  مرحله،  اين  در 
فعاليت های يادگيری را سازماندهی می کند و به آن نظم می بخشد و آن ها را به اختصار و شفاف، به طور 
متوالی و مرتب و در واحد يادگيری طراحی شده، منظور می کند؛ برای مثال، در درسی با عنوان « من 

بزرگ تر می شوم» در سال سوم ابتدايی:
 خواندن داستان شناسنامه 

 توضيح شفاهی درباره ی فعاليت، پرکردن فرم های مشخصات و توانايی های خود
 گروه بندی و ترغيب دانش آموزان به گفت وگو درباره ی تفاوت ها و تشابهات بين خودشان
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 توزيع تست های خودارزيابی
 جمع بندی گفت وگو توسط دانش آموزان و گزارش آن به کالس

پرکرده اند،   فرصت الزم برای اين که دانش آموزان خود را با توجه به اطالعات فرم هايی که 
معرفی کنند.

چ) ارزش يابی: معلم هنگام طراحی واحد يادگيری، روش های ارزش يابی را نيز معين می سازد 
و ابزار و لوازم آن را شامل سياهه ی مشاهدات يا انواع برگه های آزمون يا پوشه ی کار و امثال آن از 
پيش تهيه می  کند. معلم در هر واحد يادگيری طراحی شده در ستون مربوط به ارزش يابی، به اختصار 
ظهور و بروز نتايج يادگيری را به نحوی که انتظار می رود و محورهايی که مورد نظر است، مشخص 

می کند.
برای مثال:

محورهای ارزش يابی پيشنهادی برای اين واحد يادگيری عبارت اند از:
 ميزان مشارکت در بحث و گفت وگو
 ارائه ی شفاهی مطالب جمع بندی شده

 پرکردن فرم ها وفعاليت های کاربرگ به طور صحيح
 پرس وجو و فراهم کردن اطالعات درباره ی موضوع فعاليت (٢)

 فراهم آوردن مدارک و شواهدی درباره ی تغييرات خود
 معين کردن نکات کليدی داستان (پاسخ به پرسش ها به طور صحيح).

ح) تخصيص زمان: معلم به عنوان يک کارشناس براساس نحوه ی طراحی واحد يادگيری و 
حجم و ميزان مفاهيم و فعاليت ها، زمان الزم برای آموزش آن واحد و زمان تقريبی برای هر فعاليت را 
مشخص می کند؛ بايد توجه شود که پيش بينی ظرف زمانی و مظروف فعاليت های ياددهی ــ يادگيری، 

معقوالنه و متناسب صورت گيرد.
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                                                                  صفحه ی ١
عنوان واحد يادگيری:

عنوان درس:                                     زمان آموزش:
پايه:                                                  …… جلسه
                                                         …… ساعت

شرح اجمالی: در اين درس دانش آموزان ……

اهداف:
انتظار می رود دانش آموزان: ……

(بدانند) ………………………………………………….......…..
(بتوانند) …………………………………………………………….
(ارزش بگذارند) …………………………………………………….

منابع، مواد و وسايل مورد نياز: 
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                                                                     صفحه ی ٢

تجارب و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری:

ــ ……………                          زمان تقريبی مورد نياز:

ــ ……………

ــ ……………

ــ ……………

ــ ……………

محورهای عمده ی ارزش يابی:               چگونگی ارزش يابی:

١ــ ……………                                          ………

٢ــ ……………                                          ………

٣ــ ……………                                          ………

٤ــ ……………                                          ………

٥ــ ……………                                          ………
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٣ــ روش های مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی

درس مطالعات اجتماعی بنابر ماهيت خود با موضوعات متنوع و هم چنين رشد فردی و اجتماعی 
دانش آموزان سروکار دارد؛ لذا استفاده از روش های متنوع و فعال يادگيری در اين حيطه، الزامی و 

اجتناب ناپذير است.

١ــ٣ــ گسترش روش های فعال
«تاريخ پيدايی روش های نوين در آموزش و پرورش را که به روش های فعال از آن ها ياد می شود، 
بيش از همه بايد در بنيان گذاری روان شناسی تکوين (رشد) و روان شناسی اجتماعی دوران کودکی و 
فعاليت مربيان، روان شناسان و انديشمندانی دانست که در طول بيش از دو قرن به مرور به شکل گيری 
چنين روش هايی کمک کردند. اين انديشه که کودک دارای شيوه های مشاهده، تفکر و احساس خاص 
سمت  به  عملی  هوش  رشد  فرايند  يک  کودک  هم چنين  و  می کند  فرق  بزرگ سال  با  که  است  خويش 
هوش نظری را طی می کند، از اهميت بسيار برخوردار شد. اصوالً کودک از راه درک فعاالنه ی امور 
است که چيزی ياد می گيرد. روش های نو در آموزش و پرورش که به روش های فّعال مشهورند، ريشه 
در فعاليت های علمی و جمعی روان شناسان و مربيان معاصر در قرن بيستم داشته است که به يک کشور 
يا منطقه ی خاصی اختصاص ندارند. اين تحول در روان شناسی باعث شد تا نگاه به کودک و رشد و 

تکوين عقالنی و يادگيری او عوض شود١... . 
با پيشرفت علوم تربيتی، روش های ياددهی ــ يادگيری دچار تحول شد. اين روش ها را به دليل 
تازگی روش های نو، در همين قياس بايد روش های ماقبل آن را روش های قديمی، سنتی يا کهنه نام 
داد. بايد توجه داشت که اطالق اين نام ها به روش های مختلف، در سطح نظری فاقد جنبه ی ارزش 
آموزش  ماهيت  براساس  را  نو  روش های  نمی شود.  مراد  آن ها  از  بودن  خوب  يا  بد  و  است  داوری 

می توان روش های غيرمستقيم هم ناميد و در مقابل، روش های «سنتی» را روش های مستقيم نام داد.
روش های نوين ياددهی ــ يادگيری را می توان روش های فراشناختی هم ناميد و در تعريف آن 
اظهار داشت که روش فراشناختی يک استراتژی آموزشی است که طّی آن، معلم با روش های مختلف، 
فراگيرندگان را متوجه مجهوالت ذهنی خود می  کند و اين آگاهی هرچه بيش تر باشد، ميل به دانستن 
١٣٨٨، صص  ١ــ سلسبيلی، نادر؛ آشنايی با تجربيات و طراحی رويکرد حّل مسئله و پژوهشگری با تأکيد بر مطالعات اجتماعی، 

٢٩ ــ٢٨.
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و تبديل آن ها به مجهوالت از قوت بيش تری برخوردار می شود؛ روند تبديل مجهوالت به معلومات از 
مراحلی مانند مطالعه، مشاهده، مباحثه و نتيجه گيری می گذرد و نتايج حاصل که همان مجهوالت تبديل 
شده به معلومات است با استدالل پذيرفته می شود. اين فرايند هر اندازه عمق بيش تری برخوردار باشد، 
فراشناخت عميق تری حاصل خواهد شد؛ به بيان ساده تر، اگر «شناخت» را دانستن بدانيم، فراشناخت 

را عميق تر دانستن، دانستن همراه با استدالل و دانستن برآمده از تفکر بايد بدانيم.
را  آن چه  معلم  روش ها،  اين  در  است.  نيز  آموزش  غيرمستقيم  روش های  تعريف  فوق،  تعريف 
فراگيرندگان بايد بدانند آماده و به صورت معلومات مسلم در اختيار آن ها نمی گذارد. بلکه فراگيرندگان را 
درگير پروسه ای از فعاليت های علمی، ذهنی و فکری می کند تا آنان در فرايندی کاوشگرانه و مشارکتی 
بر دانش و معرفت خود بيفزايند و آن چه را معلومات تلقی می کنند، با استدالل همراه سازند. نتيجه ی 
دو  مقايسه ی  می شود  برخوردار  بيش تری  پايداری  از  و  می بندد  نقش  ذهن  اعماق  بر  آموزشی  چنين 
تعريف فوق، بنيان مشترکی را ميان آن ها نشان می دهد چنان که در سطح نظری و بر مبنای تعاريف فوق 

می توان روش های فراشناختی را همان روش های غير مستقيم ياددهی ــ يادگيری دانست.
مجموعه  در  می توان  را  نمايشی  و  ارزش ها  تبيين  مسئله،  حّل  نقش،  ايفای  مثل  روش هايی 
فراشناختی  اهداف  تحقق  برای  بالقوه  توان  از  زيرا  کرد؛  طبقه بندی  نوين»  يا  مستقيم  غير  «روش های 
برخوردارند. در اين جا يادآوری اين نکته ضروری است که به کارگيری صورت اين روش ها می تواند 

فرايند آموزش را از قالب فراشناختی يا غيرمستقيم خارج کند.
بايد  آن چه  که  است  ساده  تقريباً  فرايندی  آموزش،  سنتی  يا  مستقيم  روش های  اما 
مختلف  روش های  يا  شيوه ها  با  معلم  و  می شود  نوشته  درسی  کتاب  در  شود  داده  آموزش 
محتوای  آن ها،  از  تلفيقی  يا  پاسخ  و  پرسش  و  روخوانی  سخنرانی،  يا  توضيح  جمله  از 
حالت،  مطلوب ترين  در  نيز  دانش آموزان  و  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  را  مذکور 
می کنند.  بازگو  آزمون  و  پرسش  زمان  در  و  می سپارند  حافظه  به  را  محتوا  آن  صددرصد 
مطالب  کاست  و  بی کم  انتقال  و  حافظه  تقويت  بر  فرايند  اين  در  دانش آموز  ذهنی  تالش 
هدف  به  و  بپيمايد  را  فرايندی  چنين  که  آموزشی  روش  يا  شيوه  هر  بنابراين،  است؛   استوار 
يا  مستقيم  روش های  مجموعه ی  در  باشد  مختلفی  نام های  دارای  هرچند  آيد،  نايل  فوق 
چند  طرح  پاسخ،  و  پرسش  مثل  روش هايی  با  می تواند  معلم  مثال،  برای  می گيرد؛  جای  سنتی 
فعاليت  يا  گروهی  فعاليت  صورت  به  دانش آموزان  توسط  آن ها  پاسخ  يافتن  اضافی،  سؤال 
ملزم  کتاب،  از  صحيح  جواب های  کردن  مشخص  کالس،  در  پاسخ ها  بررسی  خانه،  در 
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خاص،  دفتری  در  پاکنويس  به صورت  جواب ها  و  سؤال ها  نگارش  به  دانش آموزان  ساختن 
يکنواختی  حالت  از  را  کالس  و  است  گرفته  به کار  مشارکتی  يا  فعال  روش  که  پندارد  چنين 
عين  گرفت  خواهد  فرا  نهايت  در  دانش آموز  آن چه  که  کند  توجه  اگر  اما  است.  کرده  خارج 
البته  است.  نشده  خارج  مستقيم  آموزش  قالب  از  که  يافت  خواهد  در  است،  کتاب  متن 
با  قياس  در  و  دارد  به دنبال  آموزشی  فعاليت  تنوع  روش ها،  اين  به کارگيری  که  است  مسلم 
آموزشی  ماهيت  از  نهايت،   در  اما  است  برخوردار  باالتری  امتياز  از  يکنواخت،  روش های 

نمی گذارد. فراتر  پا  مستقيم   روش های 
عکس حالت فوق می تواند در اجرای روش های غير مستقيم اتفاق بيفتد؛ برای مثال، «ايفای 
شده  بدل  و  رد  عبارات  دريافت  باشد  معلم  مدنظر  است  ممکن  اما  آن چه  شود  اجرا  کالس  در  نقش» 
که  گفت  بايد  حالتی  چنين  در  باشد.  آن ها  انعکاس  و  شاگردان  بقيه ی  توسط  نقش  ايفاگران  اسامی  و 
يادگرفته اند؛  راحت تر  مطالب،  عينی شدن  به دليل  می سپردند،  حافظه  به  بايد  را  آن چه  فراگيرندگان 
به عبارت ساده تر، دانش آموزان هيچ تالش فکری و ذهنی برای پذيرش معلومات و چرايی پذيرش آن ها 

به کار نبرده اند.
ــ  ياددهی  نو)  و  (سنتی  غيرمستقيم  و  مستقيم  روش های  شاخص  و  مرز  می تواند  آن چه  پس 
يادگيری  باشد، ميزان دوری و نزديکی به ماهيت آموزشی مورد انتظار براساس تعاريف اين دو مجموعه 

است.
آن هاست؛  حيطه های  تداخل  و  مستقيم  غير  و  مستقيم  روش های  نيازمندی  ديگر،  مهّم  نکته ی 
يعنی اين که هيچ روش آموزشی را شايد نتوان بدون استفاده از روش های ديگر به کار برد. چنان که در 
اجرای روش غيرمستقيم، گاهی از توضيح و سخنرانی در محدوده ای کوچک و به عنوان شيوه استفاده 
می شود و آموزش های حاصل از ياددهی ــ يادگيری مستقيم در مواردی می توانند به سطح آموزشی 

روش های غيرمستقيم نزديک شوند.
طيفی  می گيرند،  قرار  سنتی  روش های  مقابل  در  که  غيرمستقيم  يا  فعال  نوين،  روش های 
مطالعه ی  نقش،  ايفای  روش های  مثال،  برای  برمی گيرند؛  در  را  مختلف  روش های  از 
(بيان  مغزی  بارش  آموزشی  کارت های  از  استفاده  نمايش،  گروهی،  بحث  موردی، 
آن  از  علمی،  بازديد  و  مسئله  حّل  اکتشافی،  ارزش ها،  تبيين  روش  آنی)،  ايده های 

است. جمله 
اين روش ها به تفصيل در کتاب های روش تدريس مورد بحث قرار گرفته است و دانشجويان 
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اين  از  يک  هر  کنند.  مراجعه  کتاب ها  اين  به  روش ها  اين  مرور  و  يادآوری  برای  می توانند  عزيز 
روش ها برای اجرا، ويژگی های خاّص خود را دارند و با توجه به مضامين و موضوعات مختلف 
يا  مضمون  هر  آموزش  در  روش  مؤثرترين  از  استفاده  می شوند.  انتخاب  مخاطبان،  ويژگی های  و 
موضوع  با  متناسب  روش  که  صورتی  در  زيرا  دارد؛  بستگی  معلم  مهارت  و  هنر  به  نيز  موضوع 
بحث  روش  از  می توانيم  زمانی  مثال،  برای  دارد؛  به دنبال  منفی  آثار  خود،  نشود،  انتخاب 
گفت وگو  و  نقد  و  بحث  قابليت  موضوع  آن  که  کنيم  استفاده  موضوع  يک  برای  گروهی 
در  باشد؛  داشته  وجود  مختلف  ايده های  موضوع  آن  درباره ی  ديگر،  عبارت  به  باشد؛  داشته 
نيست  نيازی  روش  اين  کاربرد  به  مسلم،  و  قطعی  موضوع  و  پديده  يک  آموزش  برای  حالی که 
فضای  کردن  جذاب  تشخيصی،  ارزش يابی  نوعی  به  مغزی)  (بارش  آنی  ايده های  بيان  روش  يا 
که  می شود  استفاده  مواردی  در  نقش  ايفای  روش  از  است.  نيز  کردن  ايجاد  انگيزه  و  کالس 
مذاکرات  و  مباحثات  تاريخ،  در  مثال،  برای  باشند؛  مطرح  ديدگاه ها  يا  افراد  کنش های  آن،  در 
يا  طبيعی  باليای  وقوع  هنگام  افرد  رفتارهای  مدنی،  و  جغرافيا  در  يا  تاريخی  شخصيت های  بين 
ظاهر  مختلف  مؤسسات  مسئوالن  و  کارکنان  نقش  در  يا  اجتماعی  و  محيطی  تصميم گيری های 
خاص  ارزش يابی  روش ها،  از  يک  هر  به کارگيری  که  است  ذکر  شايان  است.  جمله  آن  از  شدن، 

می کند. طلب  نيز  را  روش  همان  با  منطبق  و 
چند  يا  دو  از  معلم  استفاده ی  به  پيداست،  نامش  از  چنان که  تلفيقی  روش  تلفيقی:  روش 
روش در کنار هم به منظور نيل به اهداف آموزشی گفته می شود. استفاده از چند روش در تدريس 
روزانه نيازمند برنامه ريزی دقيق تری است و معلم بايد در طرح درس روزانه ی خود موارد استفاده 
شکل  چند  به  تلفيقی  روش  کند.  مشخص  و  تعيين  درس  اهداف  براساس  را  مختلف  روش های  از 
يا  يادگيری  ــ  ياددهی  مستقيم  غير  يا  مستقيم  روش های  از  روش  چند  تلفيق  شود،  عملی  می تواند 

روش های سنتی و نوين.
صورتی  در  دهد،  رخ  روش ها  از  مجموعه ای  هر  در  و  دليلی  هر  به  روش ها  تلفيق 
برخوردار  بيش تری  محبوبيت  و  مطلوبيت  از  شود  اجرا  و  ريزی  طرح  درست  به طور  که 
دنبال  به  بهتری  نتايج  و  شده  روبه رو  فراگيرندگان  طرف  از  بيش تری  اقبال  با  و  می شود 

داشت. خواهد 
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٤ــ معرفی برخی رويکردها و روش های نو و مؤثر در آموزش
 مطالعات اجتماعی

در  اين رو،  از  است؛  آمده  تدريس  روش  کتاب های  در  روش ها  انواع  مفصل  شرح  پيش تر 
داده  توضيح  اجتماعی  مطالعات  آموزش  در  مؤثر  و  نو  روش های  و  رويکردها  برخی  فقط  بخش  اين 

می شود:

١ــ٤ــ پروژه١
برنامه ی  هدف های  براساس  که  می شود  گفته  فعاليت هايی  به  دانش آموزی  پروژه ی  «معموالً 
درسی طراحی می شود و تا حدودی پيچيده تر از تکاليف معمولی است و دانش آموزان به طور انفرادی 
يا گروهی آن را انجام می دهند. عنوان فعاليت ها می تواند توسط معلم يا دانش آموز يا با هم فکری هر 
دو انتخاب شود. محّل انجام فعاليت ممکن است کالس، خارج از کالس يا ترکيبی از اين دو باشد. 
و  کردن  زندگی  بهتر  مهارت های  تا  می آورد  فراهم  فرصتی  دانش آموزان  برای  پروژه ای  فعاليت های 

توانايی برخورد با مسائل زندگی را کسب کنند» ٢.
به  محور،  موضوع  درسی  برنامه های  به  او  اعتراض  و  بيستم  قرن  آغاز  در  ديويی  ديدگاه های 
طراحی برنامه هايی منجر شد که در آن، بر ارتباط ميان نظام آموزشی و عاليق و تجارب آنی، محسوس 
اهداف  به  پرداختن  برای  را  فرصتی  رويکرد،  اين  از  استفاده  می کردند.  تأکيد  دانش آموزان  پويای  و 
تربيتی در طراحی برنامه های درسی و توجه به تجربيات يادگيری دانش آموزان و به کارگيری موضوعات 
درسی به منظور فهم بهتر اين تجربيات فراهم کرد. براين اساس، جی.ال.مريام (١٩٢٠م) پيشنهاد کرد 
که برنامه ی درسی سنتی با موضوع مجزا در مدارس کنار گذاشته شود و مطالعه ی مسائل واقعی در 
دستور کار مدارس ابتدايی قرار گيرد و تجربيات دانش آموزان در چهار زمينه ی مشاهده، بازی، داستان 
و کار با دست، سازمان داده شود. به نظر او، اين شکل از برنامه ريزی برای رشد کودک مناسب تر است 
ارتباط  اين  می کند.  امکان پذير  را  واقعی  زندگی  فعاليت های  بر  تمرکز  و  هدفمندی  مطلوب،  کيفيت  و 

می تواند از طريق «مطالعه ی يک مسئله واقعی» مثل فروشگاه بقالی يا حمل و نقل تحقق يابد.

١- Project.
٢ــ رستگار، طاهره؛ ارزش يابی در خدمت آموزش، فصل سوم، انتشارات منادی تربيت، ١٣٨٧، ص ٥٩.
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از نظر ديويی، مواّد درسی را می توان به دو دسته تقسيم بندی کرد: يک دسته عبارت است از 
آن چه مستقيماً به تجربه در می آيد و يک دسته به طور غيرمستقيم و به واسطه ی عالئم، زبان و نمادها به 
تجربه در می آيد. به نظر وی، اگر ما تصور کنيم که خواندن و نوشتن مهم ترين طريق يادگيری در دوره ی 
ابتدايی است يا آن را تنها طريق يادگيری بدانيم، دچار اشتباه شده ايم. فعاليت و تجربه ی مستقيم در 
افراد  برای  غيرمستقيم  تجربيات  زمينه ی  طريق  بدين  تا  شود  شمرده  مقدم  بايد  آموزشی  سطوح  همه ی 
فراهم آيد؛ در غير اين صورت، ممکن است عالئم، زبان و نمادها به جای آن که ابزار تلقی شوند، هدف 
به شمار می آيند. اين شکل از برنامه، از طريق تلفيق محتوا با مسائل زندگی  و موقعيت های واقعی که در 

آن اولويت به فهم روزافزون مسائل داده می شود، امکان پذير است.
داليل استفاده از روش پروژه:

١ــ کار پروژه ای موجب رشد و پرورش اين دسته از مهارت ها و توانايی ها می شود:
الف) مهارت در به کارگيری دانش و اطالعات و خبرگی در حّل مسائل مختلف

ب) توانايی کار کردن با ديگران (کار گروهی)
پ) تفکر واگرا و همگرا از طريق بها دادن به الهامات شهودی و جرقه های ذهنی آنی به موازات 

پرورش تفکر منطقی و طّی مراحل گام به گام در حّل مسئله
صورت  در  چه  کار،  محوربودن  دانش آموز  علت  به  مسئوليت،  احساس  و  خودتنظيمی  ت) 

موفقيت يا شکست
ث) قابليت بروز خالقيت و جرأت و جسارت دادن به بچه ها و تقويت روحيه ی فداکاری

ج) پرورش توانايی تجسم، پيش بينی و حدس و گمان.
جريان  و  می سپارد  دانش آموزان  خود  به  را  کار  مسئوليت  که  جهت  آن  از  پروژه ای  کار  ٢ــ 
يادگيری به وسيله ی خود آن ها هدايت می شود، ارزشمند است. گرچه ساير روش های تدريس نيز ممکن 
برای  آن ها  همه ی  هم آميختن  در  لحاظ  به  پروژه ای  شيوه ی  اما  دهند  پرورش  را  فوق  جنبه های  است 

کسب توانايی در تکميل پروژه، ارزش فوق العاده ای دارد.
فعاليت هايی با عنوان پروژه که فرصت های يادگيری متنوعی برای دانش آموزان ايجاد می کنند، 
اگر به درستی هدايت شوند، از مؤثرترين شيوه ها در سهيم کردن دانش آموزان درفرايند آموزش و پايدار 

کردن آموخته های دانش  آموزان در حيطه های مختلف دانش، مهارت و نگرش  اند.
گياهی  بخواهيم  دانش آموزان  از  است  ممکن  دارند.  مختلف  انواع  پروژه ها  پروژه:  انواع 
را پرورش دهند، وسيله ای بسازند، نقشه ای محلی طراحی و آماده کنند، اطالعاتی درباره ی مشکلی 
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اقتصادی يا اجتماعی جمع آوری کنند و برای آن پيشنهاداتی بدهند، در مورد زندگی عشاير يا دامداری 
يا  پارکبان  محله،  رفتگر  آتش نشانی،  مأمور  پليس،  با  و  کنند،  تحقيق  آن ها  ويژگی  و  صنعتی  و  سنتی 
صاحبان مشاغل ديگر مصاحبه کنند و از ايده های آنان مطلع شوند. در واقع، چنين فعاليت هايی برای 
مسائل  با  برخورد  توانايی  و  کردن  زندگی  بهتر  مهارت های  تا  می کنند  فراهم  را  فرصتی  دانش آموزان 
می توان  جنبه،  يک  از  شوند.  هدايت  صحيح  مسير  در  بايد  فعاليت ها  اين  اما  کنند  کسب  را  زندگی 

پروژه ها را به پروژه های انفرادی و گروهی تقسيم کرد.
اجتماعی  تعامل  و  زبانی  اخالقی،  فکری،  رشد  امکان  که  است  اين  گروهی  پروژه های  مزيّت 
برای دانش آموزان پديد می آورد و موجب می شود آن ها افکار خود را با هم در ميان بگذارند، تشريک 
مساعی کرده، اختالف نظر پيدا کنند، به چاره جويی دست بزنند و ابعاد فکری و اجتماعی خود را رشد 

دهند.
پروژه های گروهی شامل انواع مختلف است:

٭ پروژه های خدماتی: هدف اين پروژه ها ارائه ی خدمات به افراد يا گروه های نيازمند دريافت 
کمک است و ممکن است با هدف کمک به جامعه، مدرسه يا افراد اجرا شوند؛ برای مثال، ممکن است 
کودکان به خانه ی سالمندان مراجعه کنند و برای آن ها فعاليت هايی چون اجرای برنامه، سرود و نمايش 
داشته باشند يا در محيط مدرسه به کودکان جديدی که در آن مدرسه ثبت نام می کنند، خدماتی ارائه 
دهند؛ برای مثال در يک پروژه ی خدماتی، دانش آموزان به بچه های تازه وارد به مدرسه، جعبه هايی هديه 
کردند که حاوی نقشه ی مدرسه، اسم مدير و معلمان، انواع بازی های هوشی و اسامی کودکانی که آن ها 

می توانستند به آن ها مراجعه کنند و از آن ها کمک بگيرند، بود.
٭ پروژه های توليدی: در پروژه های توليدی از دانش آموزان خواسته می شود چيزی بسازند؛ 
برای مثال، ممکن است اين توليد ماکت يا مدلی از قوانين عبور و مرور در خيابان، يک باران سنج يا 

مدل حرکت وضعی و انتقالی زمين باشد.
٭ پروژه های حّل مسئله: اين پروژه ها به منظور حّل مسائل واقعی در مدرسه، محله و کشور 
ممکن  مثال،  برای  است؛  پروژه  قالب  در  کاوشگری  رويکرد  به کارگيری  واقع،  در  و  می شود  طراحی 
است انتخاب يک کاال يا مصرف آب در خانه و مدرسه را در نظر بگيريم يا مسئله ی تداخل بچه ها در 
حياط مدرسه بين افرادی که ساعت ورزش دارند با کسانی که به مقاصد ديگر به حياط می آيند، پديد 
آيد، در اين حالت، ممکن است بچه ها در قالب يک پروژه، کم و کيف قضايا را ارزيابی کرده، مصاحبه 

و گفت وگو کنند و سرانجام، پيشنهادی مثل ايجاد يک کمربند سبز در محوطه ی حياط ارائه دهند.



٧٤

٭ پروژه های وسيع و سراسری: در اين نوع پروژه ها، همه ی دانش آموزان يک کالس يا 
همه ی دانش آموزان يک مدرسه مشارکت دارند. اين پروژه ها، قابليت اعجاب انگيزی در بسيج کردن 
کّل مجموعه ی مدرسه، اوليا و کارکنان دارد و هم بستگی و هم دلی خوبی را در محيط مدرسه به وجود 

می آورند که از هيچ طريق ديگری نمی توان به آن دست يافت.
زمان اجرای پروژه ها: پروژه ها از نظر زمان اجرا نيز به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند. برخی 
پروژه ها معموالً در طول سال تحصيلی اجرا می شوند. گاه در طول سال فقط دو پروژه  به اجرا درمی آيد. 
گاهی فعاليت های پروژه ای با فعاليت های ساعات درسی عادی ادغام می شود و برای مثال در هر جلسه، 
بخشی از ساعت صرف رسيدگی به امور پروژه می شود. الزم نيست همه ی بچه های کالس هر روز بر روی 
پروژه ها کار کنند. گاهی فعاليت های پروژه ای با ساير فعاليت های آموزشی زمان بندی شده که در طول روز 
انجام می گيرد، ادغام می شوند و زمانی هم کار پروژه ای در محدوده ای از زمان انجام می شود که کودکان 

بتوانند آن چه را می خواهند بر روی پروژه ی خود انجام دهند، انتخاب کنند.
مراحل انجام پروژه: هر پروژه شامل سه مرحله ی آغازين، گسترش و پايان است.

يعنی،  است؛  موضوع  انتخاب  پروژه،  يک  در  مرحله  مهم ترين  پروژه:  آغاز  مرحله ی  الف) 
معلمان انتخاب موضوع را دشوارترين بخش کار پروژه می دانند. معلمان بايد به عالقه ی کودکان، بسيار 
توجه کنند. «پروژه» از موارد نادری است که به دانش آموز حّق انتخاب می دهد. تشويق دانش آموزان 
به استفاده از اين حّق انتخاب، آنان را با اتخاذ تصميم های مسئوالنه آشنا می کند و توانايی تصميم گيری 
را در آن ها پرورش می دهد. در اين ميان، نقش معلم به عنوان مشاور يا تسهيل کننده به خوبی خود را 
نشان می دهد. معلم می تواند از موضوع پروژه به نفع آموزش دانش آموزان استفاده کند و آن دسته از 
عالقه مندی ها و کنجکاوی های دانش آموزان که ذهن آن را به خود مشغول می کند، در راستای اهداف 

آموزشی و در قالب پروژه قرار دهد.
در تصميم گيری و واگذاری اجرای پروژه های انفرادی يا گروهی، معلم بايد بررسی کند که آيا 
برای  را  وسيعی  فرصت های  موضوع،  آيا  دارند.  تجربه ای  يا  اطالعات  قبل  از  زمينه  اين  در  کودکان 
می توانند  مناسب اند و  موجود  منابع  آيا  می کند؟  ايجاد  نظر  مورد  مهارت های  به کارگيری  خالق و  کار 
در دسترس دانش آموزان قرار بگيرند؟  آيا موضوع به اندازه ی کافی ارزشمند است که روی  آن وقت 
صرف شود؟ آيا امکان مشارکت والدين در اجرای پروژه ميسر است؟ آيا اجرای پروژه با اهداف برنامه ی 

درسی انطباق دارد؟
يکی از نکاتی که در اجرای پروژه ها بايد مّدنظر قرار داد، اين است که قابليت پوشش دادن آن 
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پروژه  را به هدف يا اهدافی از همان برنامه ی درسی يا حتی ساير دروس مرتبط، داشته باشد و امکان 
پرورش طيف بيش تری از مهارت ها و نگرش ها را به وجود بياورد.

معلم می تواند برای کشف تجارب و دانسته های کودکان درباره ی موضوع، با آن ها بحث کند. 
نکته ی مهم آن است که معلم بايد در انتخاب عنوان، حجم، زمان پروژه و حتی چگونگی ارزش يابی 
آن، دانش آموزان را سهيم کند. اين کار باعث می شود تا مسئوليت پذيری، کنجکاوی، اعتماد به نفس 
و توان قضاوت در آن ها افزايش يابد. به هر حال، دانش آموزان بايد از اهداف به خوبی آگاهی داشته 

باشند.
سپس گروه های داوطلب تشکيل می شوند و هر يک مسئوليتی را می پذيرند و از طريق تقسيم 
کار و تعامل با يکديگر، فرايند يادگيری از طريق ساخت گرايی را تحقق می بخشند و بين آن چه می دانند 

و اطالعاتی که کسب می کنند، ارتباط برقرار می سازند.
در اين بخش بايد به تفاوت های فردی دانش آموزان احترام گذارد. با معرفی پروژه های متفاوت 
به دانش آموزان يا گروه های مختلف دانش آموزان، به آن ها امکان می دهيم تا از حداکثر توان خود در 

پيشرفت تحصيلی بهره گيری کنند.
ب) مرحله ی گسترش پروژه: اگر دانش آموزان در انجام پروژه و ارائه ی آن به خوبی هدايت 
شوند، اعتماد به نفس آنان افزايش می يابد و اين امر، بی شک در موفقيت های بعدی شان نيز نقش بسيار 
مهمی دارد. معلمان می توانند برای کمک به کودکان، بررسی هايی را انجام دهند، منابعی را فراهم آورند 
و در اختيار آن ها قرار دهند. در استفاده از منابع، مدل ها و اشيای واقعی و موارد ديگر به آن ها کمک 
دهند  گزارش  را  خود  کار  مرحله  به  مرحله  تا  شود  داده  فرصت هايی  گروه،  هر  دانش آموزان  به  کنند. 
و برای انجام مراحل بعدی، به اندازه ی کافی راهنمايی شوند. يکی از مواردی که در اين بخش حايز 
توجه است، کمک کردن والدين به فرزندانشان در انجام پروژه است. قبل از هر چيز، والدين بايد از 

هدف های گنجاندن پروژه در برنامه ی درسی فرزندشان آگاه شوند.
می توان از طريق برپايی يک جلسه يا نوشتن نامه به والدين، انتظارات خود را به طور صريح و 
شفاف، نوشت و والدين را به مشارکت دعوت کرد؛ برای مثال، برای آن ها نوشت: «انتظار می رود در 
کمک  وی  به  خانواده،  سالمند  يک  با  مصاحبه  يا  پست  مأمور  يک  با  دانش آموز  گفت وگوی  زمينه ی 
کنيد.» بايد والدين را مطمئن کرد که از فرزندانشان در انجام پروژه در حّد خود او توقع می رود و نه 

بيش تر، تا طراحی و اجرای پروژه،  تکليفی سخت و باری بر دوش والدين دانش آموزان درنيايد.
تصوير اين که قسمتی از پروژه را فرد ديگری مثالً والدين يا خواهر يا برادر دانش آموز به جای 
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امر  اين  بشود.  آموزشی  برنامه ی  در  پروژه ای  فعاليت های  کردن  وارد  از  مانع  نبايد  می دهد  انجام  او 
صحيح  به طور  فرصت  اين  از  و  تلقی  کودک  آموزش  نفع  به  ديگران  کمک  برای  فرصتی  می توان  را 

بهره گيری کرد.
پ) مرحله ی پايان پروژه: در اين مرحله، معلم به دانش آموز کمک کند تا کار خود را ارائه 
دهد.به هر گروه از دانش آموزان فرصت داده می شود که کار خود يا خالصه و اهّم نتايج به دست آمده را 
به کالس ارائه کنند. به ساير دانش آموزان کالس فرصت پرسش و به ارائه کنندگان، فرصت پاسخ گويی 

داده می شود.
گذاشت.  دانش آموزان  ساير  عهده ی  به  را  پروژه   از  ارزش يابی  از  بخشی  است  ممکن  گاه 
به  آن ها  والدين  و  دانش آموزان  که  سياهه ای  و  انتظارات  فهرست  اساس  بر  بايد  پروژه  از  ارزش يابی 
پروژه،  کار  از  ارزش يابی  معيارهای  از  يکی  اگر  مثال،  برای  گيرد؛  انجام  شده اند،  مطلع  آن  از  خوبی 
اطالع  به  قبالً  معيارها  اين  بايد  است،  کار  مرتب  و  تميز  ارائه ی  يا  خاص  يا  مناسب  منابع  از  استفاده 
دانش آموزان رسيده باشد. در صورتی که پس از ارزش يابی و داوری، دانش آموزان مايل به اصالح 
کار خود و برطرف کردن نقاط ضعف خود باشند، بايد به آن ها فرصت داد و قضاوت نهايی را به بعد از 

اصالح کار موکول کرد.
معلمانی که از رويکرد پروژه در آموزش خود استفاده می کنند، معتقدند که کار پروژه ای نسبت به 

آموزش نظامدار به دانش  آموزان آن ها شايستگی، مسئوليت پذيری و اعتماد به نفس بيش تری می بخشد.

٢ــ٤ــ رويکرد مبتنی بر رويدادهای جاری١
اساس  بر  آموزش  اجتماعی،  مطالعات  آموزش  در  مفيد  و  مؤثر  جالب،  رويکردهای  از  يکی 
رويدادهای جاری است. اگرچه ممکن است برای تمام واحدهای يادگيری و در تمام دوره ی آموزشی 
نتوان از آن استفاده کرد. درواقع، هر آن چه در جامعه ی محلی، استان، کشور و جهان رخ می دهد، 
سياسی،  علمی،  طبيعی،  است  ممکن  جاری  رويدادهای  می گيرد.  قرار  جاری  رويدادهای  رديف  در 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظاير آن باشند. به هر حال، انتخاب رويداد جاری متناسب با اهداف و 

محتوای موردنظر در آموزش صورت می گيرد.
به  بيش تر  معلمان  می گذرد،  که  روز  هر  جاری:  رويدادهای  از  استفاده  ماهيت  و  اهميت 
نقش ها و اهميت های به کارگيری «اخبار» در طراحی های آموزش خود واقف می شوند. راستی، چرا 

١- Current events.
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فرصت آموزش مبتنی بر رويدادهای جاری را که نسبت به آموزش های مرسوم، زمان و کار بيش تری 
را می طلبد، برخود هموار می کنيم.

عمده ترين ويژگی های رويدادهای جاری را که ناظر بر اهميت اين روش نيز است به شرح زير 
می توان خالصه کرد:

الف) واقعی بودن: رويدادهای جاری پيرامون زندگی ما و فراگيرندگان مسائلی واقعی اند و 
خارج از ذهن ما جريان دارند و به همين دليل، قابل شناخت اند.

مشاهده اند  قابل  و  عينی  بودن،  واقعی   دليل  به  جاری  رويدادهای  بودن:  مشاهده  قابل  ب) 
مفاهيم  قبيل  اين  شناختی  مشکالت  فاقد  و  نمی شوند  محسوب  ذهنی  و  انتزاعی  سنخ  از  نتيجه  در  و 

انتزاعی اند.
همان  اين،  و  بعدند  چند  دارای  ماهيت،  به دليل  جاری  رويدادهای  بودن:  بعدی  چند  پ) 
ماهيت پديده های اجتماعی است؛ بنابراين، اين رويدادها می توانند کانون يا هسته ی خوبی برای تلفيق 

موضوعات مختلف موردنظر باشند. 
فوايدی که دانش آموزان از طريق به کارگيری اين رويکرد نصيبشان می شود١:

ــ مهارت های سواد خواندن، افزايش دايره ی لغات، درک مطلب
ــ آگاه شدن از مسائل و اخبار جاری و حساس شدن نسبت به آگاهی از اخبار محيط اطراف و 

توجه به موضوعات خارج از مدرسه
ــ عالقه مندی به مطالعه و خواندن روزنامه

ــ مهارت يافتن تدريجی در شناخت سبک های مختلف اطالع رسانی و روش های رسانه ای
ــ ايجاد فرصت برای بحث های گروهی و مبادله ی افکار و ديدگاه ها

ــ پرورش مهارت های تفکر انتقادی، گوش کردن، حّل مسئله و … .
مالک های  مبنای  بر  را  جاری  رويدادهای  موضوع:  براساس  جاری  رويدادهای  انواع 

مختلف می توان طبقه بندی کرد. يکی از اين مالک ها، موضوع و مضمون رويدادهاست:
الف) رويدادهای فرهنگی: درج اخباری درباره ی مراسم، اعياد ملی و مذهبی يا مناسبت های 
خاص فرهنگی و دينی در روزنامه يا پخش آن ها از راديو و تلويزيون می تواند کانونی برای طراحی يک 
١ــ بر اساس پژوهشی که نتايج آن در کتاب «روزنامه منبعی برای معلمان» و توسط ادوارد، اف، دی رک (١٩٩٨) درج شده است، 
دانش آموزانی که از اخبار روزنامه يا تلويزيون استفاده می کردند، ضريب بسيار باالتری را در اجرای تست های استاندارد، مهارت های خواندن 
و رياضی، صحبت کردن، مهارت های مربوط به استفاده از آمار و ارقام و باالخره، عالقه مندی به موضوعاتی که در جامعه رخ می دهد، نسبت 

به سايرين نشان دادند.
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واحد يادگيری تلفيقی يا پروژه پديد بياورد؛ برای مثال، ممکن است در عناوين اخبار آمده باشد:
٭ باند افرادی که آثار و مکشوفه های قديمی را به خارج از کشور منتقل می کردند، دستگير 

شدند (روزنامه … مورخ …)؛
٭ ترقه بازی روز چهارشنبه سوری در … موجب انفجار و آتش سوزی در يک خانه و مجروح 

شدن دو کودک شد (روزنامه ی … مورخ …)؛
کردند (مجله ی …  شرکت  اردهال  مشهد  در  قالی شويان  عزاداری  مراسم  در  نفر  ده ها  ٭ 

مورخ …).
تاريخی،  بحث های  به  ورود  قابليت  فرهنگی  رويدادهای  اين  می شود،  مالحظه  که  همان طور 
مختلف  ابعاد  به  کردن  کنجکاو  با  را  فراگيرندگان  می توان  و  دارند  را  تربيتی  و  اجتماعی  جغرافيايی، 

موضوع هدايت کرد.
ب) رويدادهای طبيعی و زيست محيطی: اخبار مربوط به رويدادهای طبيعی نظير تغييرات 
آب و هوايی و مخاطرات زيست محيطی مانند سيل، زلزله، خشک سالی، طوفان، آلودگی هوا، خاک 
و آب، و پيامدهای فعاليت های انسانی در محيط طبيعی، از جمله اخباری است که قابليت خوبی برای 

طراحی درسی مطالعات اجتماعی دارد.
مثال:

٭ نسل ماهيان خاوياری در دريای خزر در معرض خطر قرار گرفته است (روزنامه ی … 
مورخ …)؛

٭ زلزله ای با شدت ٤/٥ درجه ريشتر، منطقه ی … را به لرزه درآورد. در اين زلزله، خساراتی 
به خانه های روستايی وارد شد و … (اخبار راديو … مورخ …)؛

شد (اخبار  اعالم  تعطيل  هوا  آلودگی  علت  به  فردا  تهران  شهر  راهنمايی  و  ابتدايی  مدارس  ٭ 
تلويزيون … ساعت … مورخ …).

در زمينه ی هر يک از خبرهای فوق، سؤاالت مختلفی مطرح می شود که می تواند کانون مطالعه ی 
چندوجهی در مطالعات اجتماعی قرار بگيرد؛ 

مثال: شهر تهران چه ويژگی هايی دارد؟ جمعيت آن چند نفر است؟ موقعيت مکانی آن کجاست؟ 
آلودگی هوا چيست؟ علل آلودگی هوا در شهر تهران چيست؟ برای مقابله با آلودگی هوا چه بايد کرد؟ 
چرا مدارس تعطيل اعالم شدند؟ و … . چه سازمان ها و نهادهايی در اين زمينه کار می کنند؟ زلزله ناشی 
از چيست؟ زلزله را با چه مقياسی اندازه گيری می کنند؟ منطقه ی زلزله زده در خبر مربوط در کجا واقع 
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است (موقعيت مکانی)؟ شدت خسارات چه موقع بيش تر می شود؟ اقدامات الزم در پيشگيری از وقوع 
انقراض  حال  در  گونه های  از  منظور  دارد؟  اهميت  خاوياری  ماهيان  از  محافظت  چرا  چيست؟  زلزله 
چيست؟  دريای خزر کجاست؟ کشورهای همسايه يا مجاور اين دريا را روی نقشه معين کنيد. ماهيان 

خاوياری چه خصوصياتی دارند؟ چه عواملی موجب کاهش اين نوع ماهی ها شده است؟
پ) رويدادهای اجتماعی و اقتصادی: اين رويدادها نيز موارد مفيدی برای آموزش مطالعات 

اجتماعی در بستری واقعی در اختيار می گذارند؛ برای مثال، نمونه ای از اخبار در زير آمده است:
 … (روزنامه  کردند  اعتراض  کشور  به  برنج  واردات  به  گيالن  کار  برنج  کشاورزان  ٭ 

مورخ …)؛
در اين زمينه، سؤاالتی درباره ی اين که ناحيه ی کشت برنج در ايران کجاست، برنج در چه نوع 
آب و هوايی به دست می آيد، مراحل کشت برنج کدام است، منظور از واردات چيست، فرايند توليد، 

توزيع و مصرف برنج چيست، واردات چه اثری بر اين فرايند می گذارد، و … مطرح می شود.
در  ويژه  به  مدنی  آموزش های  برای  بستری  بيش تر  رويدادها  اين  سياسی:  رويدادهای  ت) 
بخش روابط مردم و حکومت، مشارکت سياسی و امثال آن به وجود می آورد؛ برای مثال به خبر زير 

توجه کنيد:
٭ مراسم سوگند رئيس جمهور فردا در مجلس برگزار می شود (روزنامه … مورخ …).

کار  می شود؟  انتخاب  دوره ای  چه  برای  جمهوری  رياست  کرد:  طرح  را  پرسش هايی  می توان 
می يابند؟  راه  مجلس  به  چگونه  افراد  اين  است؟  شده  تشکيل  کسانی  چه  از  مجلس  چيست؟  مجلس 
نماينده ی محّل زندگی شما در مجلس کيست؟ رئيس جمهور به چه چيز سوگند ياد می کند؟ دولت از چه 

کسانی تشکيل شده است؟ و … .
طيف  به  دانش آموزان  اغلب  امروزه  آموزش:  در  جاری  رويدادهای  از  استفاده  انواع 
اين  دارند.  دسترسی  مجله ها  و  روزنامه ها  اينترنت،  راديو،  تلويزيون،  چون  اطالعاتی  منابع  از  وسيعی 
مطالعات  درسی  مفاهيم  بهتر  درک  برای  می توانند  بومی  و  محلی  رسانه های  و  روزنامه ها  به ويژه  منابع 
اجتماعی، طراحی واحد يادگيری، طراحی پروژه ی آموزشی و نظاير آن بسيار مفيد باشند. از رويدادهای 
جاری منعکس شده در رسانه های خبری می توان به شيوه های مختلف استفاده کرد. بهتر است معلمان 
روزنامه ها و مجله ها را طبقه بندی کنند و براساس سطح مخاطبان و موضوعات و اهداف مرتبط درسی، 
اخبار مربوط در آن ها را جدا کنند يا عالمت بزنند و به کالس بياورند، سپس متناسب با موضوع درس 
برای ايجاد انگيزه در دانش آموزان يا به عنوان فعاليتی مکمل که رابطه ی درس را با زندگی واقعی نشان 
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بدهد، از آن استفاده کنند و بخش های مورد نظر را در اختيار دانش آموزان بگذارند.
گاه ممکن است از دانش آموزان بخواهيم که در روزنامه ها مطالبی را پيدا کنند؛ برای مثال، در 
در  هوا  که «وضع  بخواهيم  دانش آموزان  از  هواست،  و  آب  و  جغرافيا  ما  موردنظر  درس  که  صورتی 

هفته ی آينده در استان يا محّل زندگی خود» را پيش بينی کنند. 
گاه معلم بريده هايی از روزنامه ها را ميان دانش آموزان توزيع می کند و از آن ها می خواهد مقاله يا 

اخباری را درباره ی يک موضوع بخوانند و سپس برداشت خود و آن چه را فهميده اند، بازگو کنند.
گاه معلم از دانش آموزان می خواهد زير کلماتی خاص در مقاله يا خبر، خط بکشند و معنای آن ها 
را در فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف بيابند؛ برای مثال، ممکن است در خبر يا مقاله ای تعدادی واژه يا 
مفاهيم کليدی مربوط به مباحث اقتصادی درس مطالعات اجتماعی (واردات، صادرات، تقاضا، عرضه 

و …) وجود داشته باشد که معلم، کاوشگری را با ترغيب به درک اين مفاهيم آغاز کند.
مبنای  بر  پروژه  تعريف  و  جاری  رويکردهای  رويکرد،  از  استفاده  عمده ی  روش های  از  يکی 
در  ولی  می شود  بسته  کار  به  پروژه  روش  در  شده  گفته  موارد  همان  زمينه  اين  در  لذا  رويدادهاست. 
آموزشی  راهبردهای  و  اهداف  با  متناسب  جاری  رويداد  يک  از  تا  می شود  سعی  موضوع  انتخاب 

بهره گيری شود.
طراحی واحد يادگيری تلفيقی و با رويکرد کاوشگری به خوبی با استفاده از رويدادهای جاری 
ميسر می شود؛ به طوری که بچه ها ابتدا سؤال هايی درباره ی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تاريخی 
و جغرافيايی يک رويداد طرح می کنند و سپس هر گروه يا همه ی اعضای گروه به تحقيق درباره ی يافتن 

پاسخ ها يا ارائه ی پيشنهادات و راه حل ها (درصورتی که به راه حل نياز باشد) می پردازند.

٣ــ٤ــ پژوهشگری يا کاوشگری١ و حّل مسئله
کاوشگری، پژوهشگری يا روش اکتشافی، يک روش آموزشی يادگيرنده ــ محور است که طّی آن 
دانش آموزان با هدايت معلم به جست وجو و کاوش برای پاسخ دادن به سؤاالت و مجهوالت می پردازند. 
معلمان در اين روش، از ارائه ی پاسخ ها به دانش  آموزان خودداری می کنند و آن ها را برمی انگيزانند تا خود 
به جست وجو و تحقيق دست بزنند. الزمه ی اين کاوشگری، داشتن مهارت هايی در مراحل مختلف است 

و معلم بايد برای پرورش اين مهارت ها برنامه ريزی کند و به تقويت آن ها همت گمارد.
فلسفه ی يادگيری مبتنی بر کاوشگری ريشه در کارها و آثار پياژه، ديويی، ويگوتسکی و فريره 

١- Inquiry.
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دارد. اگرچه اين رويکرد ابتدا در برنامه های درسی آموزش علوم به کار رفت اما به سرعت به همه ی 
برنامه های درسی و از جمله مطالعات اجتماعی تسّری يافت.

با توجه به وسعت و دامنه ی موضوعات اساسی در يک برنامه ی درسی تلفيقی چون مطالعات 
چيز،  همه  آموزش  امکان  عدم  و  دانستنی ها  و  اطالعات  روزافزون  حجم  ديگر،  سوی  از  و  اجتماعی 
و  بياموزند  را  يادگرفتن  چگونه  تا  کند  کمک  دانش آموزان  به  رويکرد  اين  به کارگيری  می رسد،  به نظر 

بتوانند به تدريج در برآوردن نيازهای آموزشی خود موفق و به يادگيرندگان مادام العمر مبدل شوند.
اصول يادگيری مبتنی بر کاوشگری: 

ــ يادگيری مبتنی بر کاوشگری بر تفکرات سازنده گرايی در آموزش و توليد دانش تأکيد دارد؛
تأکيد  گروهی  مشارکت  بر  اين رو،  از  می شود؛  ايجاد  گروهی  موقعيت های  در  بهتر  يادگيری  ــ 

می شود؛
ــ معلم به انتقال دانش سازمان يافته نمی پردازد بلکه کمک می کند تا دانش آموزان خودشان ياد 

بگيرند؛
ــ موضوعات و مسائلی که بايد مورد مطالعه قرار گيرند و پاسخ گويی به مسائل توسط دانش آموزان 

و معلمان تعيين می شود.
رويکرد کاوشگری هم در برنامه های درسی رشته ای (رشته های مجزا) و هم در برنامه ی تلفيقی 
و تماتيک قابل استفاده است. رويکردهای موضوع محور که در آن ها کانون توجه بر روی موضوعات 
محيطی، اجتماعی و فرهنگی است، بهترين بستر برای استفاده از روش کاوشگری را فراهم می آورند. 

کاوشگری ها الزاماً از يک مدل تبعيت نمی کند و طيف وسيعی از انواع مدل ها وجود دارد.
اما به طور کلّی در همه ی انواع کاوشگری ها کم و بيش با مراحل شناسايی موضوع و طرح سؤال، 
گردآوری منابع و مدارک و اطالعات، تجزيه و تحليل و جمع بندی و نتيجه گيری سروکار داريم. واحد 
با سؤاالت کليدی «چه؟»، «چرا؟»، «چگونه؟»، «چه بايد کرد؟» و … آغاز می شود.  يادگيری معموالً 
در  که  می شود  مطرح  نيز  مهارتی  حيطه ی  سؤاالت  خود،  به  خود  کاوشگری،  فرايند  در  آن  بر  عالوه 
واقع، معلم دانش آموزان را برای پاسخ دادن کمک می کند؛ برای مثال، اين که چه طور از روی اندکس 
ميانگين جمعيت اين ناحيه را محاسبه  يک اطلس، مکان مورد نظر را روی نقشه پيدا کنيم؟ چه طور 
کنيم؟ چه طور از روی مقياس اين نقشه، مسافت دو شهر را حدس بزنيم يا برای مصاحبه با مسئوالن 
آتش نشانی، چه سؤاالتی بپرسيم؟ پرسش های مربوط به حيطه ی مهارتی و فرايند کارند. در اين بخش، 

يک مدل کاوشگری در مطالعات اجتماعی و مراحل آن معرفی می شود.
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مراحل کاوشگری:
می شود.  تعريف  شناسايی  و  کاوش  برای  موضوعی  مرحله،  اين  در  آغازين:  مرحله ی  الف) 
عمومی  عالقه مندی های  متضمن  که  باشد  داشته  سروکار  فعاليت هايی  با  است  ممکن  موضوع  اين 

دانش آموزان، توليد دانش رايج، تجارب قبلی يا شناسايی جنبه های مختلف موضوعات باشد.
در اين مرحله، پرسش هايی از قبيل «چرا بايد درباره ی اين موضوع کند و کاو کنيم؟ چه چيزهايی 
در حال حاضر درباره ی اين موضوع می دانيم؟ اين موضوع چه تأثيری بر زندگی ما دارد؟ چه چيزی 
را می خواهيم پيدا کنيم؟» مطرح می شود. اين سؤاالت ممکن است در حين فعاليت هايی چون بازديد 

ميدانی، مطالعه ی يک عکس يا نقشه، مشاهده ی يک سند يا اثر تاريخی و نظاير آن به وجود بيايد.
ب) مرحله ی جهت دهی به کاوشگری: در اين مرحله، ممکن است فرضيه هايی مطرح شود. 
مرحله،  اين  در  است.  تحقيق  سؤاالت  به  ــ  صحيح  الزاماً  نه  و  ــ  حدسی  و  احتمالی  پاسخ  فرضيه، 
می زنيم؟  حدس  موضوع  اين  درباره ی  چيزهايی  چه  می افتد؟  اتفاق  موضوع  اين  مانند «چرا  سؤاالتی 
روی چه بخش هايی از موضوع بايد متمرکز شويم؟» مطرح می شود. هم چنين در اين مرحله، فعاليت هايی 
چون بارش مغزی، ارائه ی پيشنهادات و راه حل های احتمالی، پيش گويی و حدس، فرضيه سازی کردن 

يا مطرح کردن سؤاالت جزيی تر درباره ی موضوع تدارک ديده می شود.
سازماندهی به تحقيق: در اين مرحله، معلم به دانش آموزان کمک می کند که  پ) مرحله ی 
طرحی برای تحقيق خود تهيه کنند. در واقع، راه و روش تحقيق درباره ی موضوع، طراحی می شود. 
تحقيق  در  خودمان  مقصود  به  بهتر  می توانيم  چون «چه طور  سؤاالتی  به  مرحله  اين  در  دانش آموزان 
دست بيابيم؟ به چه نوع اطالعاتی نياز داريم؟ اين اطالعات را از کجا بايد جمع آوری کنيم؟ بهترين و 

ممکن ترين راه ها برای کاوش درباره ی اين موضوع چيست؟» پاسخ می دهند.
سپس در اين مرحله، فعاليت هايی چون طرح ريزی مراحل انجام کار، تشکيل گروه های کوچک، 
تقسيم وظايف افراد در گروه متناسب با توان ها و عالقه مندی ها، شناسايی منابع و تخمين مراحل زمانی 

کار، انجام می شود.
ت) مرحله ی جمع آوری و تجزيه و تحليل اطالعات: معلم در اين مرحله به دانش آموزان 
و  جمله ها  فيلم،  مصاحبه،  ميدانی  بازديد  مثل  قبل  مرحله ی  در  شده  معين  منابع   از  تا  می کند  کمک 
بايد به  کنند. هم چنين  گردآوری و طبقه بندی  موردنظر را  اطالعات  اينترنت و …  کتاب ها و مقاله ها، 
دانش آموزان کمک کرد تا با داده ها بين اطالعات گردآوری شده، ارتباط برقرار کرده، آن ها را بفهمند 

و تجزيه و تحليل کنند.
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را  آن چه  نتايج  تا  کرد  کمک  دانش  آموزان  به  بايد  مرحله،  اين  در  نتيجه گيری:  مرحله ی  ث) 
درباره ی آن تحقيق کرده اند، ترسيم و ارائه کنند. دانش آموزان در پايان کار خود بايد بتوانند به سؤاالتی 
چون «چه نتايجی به دست آورديم؟ و کدام مدارک و شواهد نتايج ما را پشتيبانی می کند؟» پاسخ دهند.

هم چنين آن ها بايد بتوانند نتايج به دست آمده را به خوبی و به بهترين وجه ارائه کنند. اين ارائه ممکن است 
به اشکال مختلف متناسب با نوع کاوشگری صورت بگيرد و گزارش فردی، گزارش جمعی و کنفرانس، گزارش 
مکتوب، ارائه ی جداول و نمودارها، عکس، فيلم و نظاير آن را شامل شود. در اين مرحله، دانش آموزان بايد 

با تکيه بر نتايج تحقيق خود نسبت به موضوع واکنش نشان دهند و اظهارنظر کنند.
محور١  مسئله  يادگيری  کاوشگری،  بر  مبتنی  يادگيری  خاّص  گونه های  از  يکی  مسئله:  حّل 
اين  کاربرد  اجتماعی،  مطالعات  حوزه ی  در  مشخص  «به طور  است.  مسئله  حّل  روش  از  استفاده  و 
رويکرد را در ارائه ی راه حلی عملی برای مسائل و موضوعات مرتبط با زندگی فردی، اجتماعی، علمی 
و درسی دانش آموز می توان محسوب کرد. بايد توجه داشت مسائلی که الگوريتمی مشخص و معلوم 
دارند و به عنوان مسئله ی بسته در نظر گرفته می شوند و در اکثر موارد از طريق کتاب درسی يا معلم برای 
دانش آموزان مطرح می شوند، مسائل حقيقی نبوده، شبه مسئله محسوب می شوند. خيلی از مسائلی که 
در زندگی واقعی و در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و علمی رخ می دهند، می توانند در اثر 
اين رويکرد از حالت ساختار نامناسب و مبهم به ساختار روشن و قابل تعريف تبديل شوند و زمينه ای 

برای تفکر حّل مسئله باشند»٢.
فرايند  به  می شود  واقع  استفاده  مورد  معموالً  مسئله  حّل  راهبرد  به عنوان  که  خطی  «الگوی 
حّل مسئله و پژوهشگری IDEAL شهرت دارد، قدم های اساسی در اين الگوی خطی به اين ترتيب 

است:
(I): شناسايی مسئله٣

(D): تبيين مسئله٤
(E): اکتشاف راهبردهای حّل مسئله٥

(A): عمل کردن به ايده ها و حّل مسئله٦
١- Problem- based learning (PBL).

٢ــ دکتر سلسبيلی، نادر؛ آشنايی با تجربيات و طرح های رويکرد حّل مسئله و پژوهشگری با تأکيد بر مطالعات اجتماعی، انتشارات 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ١٣٨٨، ص ١٠.

٣- Identifying the problem.                              ٤- Defining the problem.
٥- Exploring strategies.                                     ٦- Acting on Ideas.
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(L): جست وجو و بررسی آثار و نتايج به دست آمده١.
معموالً از الگوی IDEAL در تدوين راهبرد حّل مسئله استفاده می شود.

رويکرد کاوشگری به نوعی همان رويکرد حّل مسئله است که در قالب و بستری از موقعيت های 
واقعی به قصد توسعه ی مهارت های تفکر صورت می گيرد. در اين رويکرد به دانش آموزان فرصت هايی 

داده می شود تا اشکال تفکر خواسته شده برای حّل مسئله در زمينه ی محتوايی را خود هدايت کنند»٢.
مجموعه ی رويکردهای حّل مسئله و پژوهشگری دانش آموز را با تأکيد بر رويکردهايی که در 
دروس اجتماعی و انسانی تجربه شده اند و با توجه به نوع موقعيت های يادگيری و استفاده از نظرهای 
مطرح شده برای سطوح تفکر و شناخت از صاحب نظرانی چون ژان پياژه و چارلز تی وين، می توان 
در چهار سطح قرار داد. اين سطوح به ترتيب از تفکر قبل از انتزاعی و دوره ی تفکر عملياتی شروع 
شده و به سطوح باالتر شناختی و دوره ی منطق صوری (انتزاعی) و تفکر سطح باال می رسد و به دوره ی 
تفکر پسا انتزاعی ختم می شود؛ به عبارت ديگر، متناسب با ساختار عقالنی دانش آموز در اين سطوح 
چهارگانه، به مرور رويکرد حّل مسئله حالت پيچيده تر و ژرف نگرانه  تری به خود می گيرد؛ اين چهار 

سطح عبارت اند از:
١ــ کاوشگری در سطوح پايين تر شناختی

٢ــ کاوشگری مبتنی بر الگوگيری
٣ــ تفکر سطح باال، پژوهش و ژرف انديشی

٤ــ تعامل و تفکر پسا انتزاعی در مسائل بحث انگيز اجتماعی.
در دوره ی ابتدايی با توجه به اين که دانش آموز هنوز به دوره ی تفکر انتزاعی نرسيده، حّل مسئله 
ـ عملياتی دانش آموز بر تجربيات حسی و کنجکاوانه و جنبه ی استقرايی  تناسب با ساختار عقالنی عينیـ 
بيش تر تأکيد دارد. الگوی آموزش و طراحی و تدوين درس ها نيز به طور عمده حالت ميان رشته ای و 

بستری تلفيقی دارد و درس ها در مطالعات اجتماعی سازماندهی می شود.
مسائل  انتزاعی،  منطقی  تفکر  مرحله ی  به  دانش آموز  صعود  با  باالتر  و  متوسطه  دوره ی  در 

فرضيه ای ــ  مقياسی بيش تر مورد تأکيد قرار می گيرد.
رويکردهای مبتنی بر حّل مسئله و کاوشگری که در سطح پايين تر حوزه ی شناختی، در 

طبقه بندی حيطه ی شناختی پياژه قرار دارند، دارای الگوهای مختلفی اند.

١- Looking for the effects.
٢ــ همان، صص ١١ و ١٢.
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به طور کلی، رويکرد های اين سطح ويژگی های زير را دارند:
ــ تأکيد بر کنجکاوی کودکان، تجربه ی منحصر به فرد و تجربه ای اّوليه برای دانش آموزان؛

ــ حضور يک مسئله ی واقعی، وجود يک دو راهی، احساس مشکل در موقعيت های واقعی؛
ــ ايجاد ناسازگاری شناختی، احساس مزاحمت و به  هم ريختگی ذهنی، احساس اين که چيزی 

غلط است يا چشم انداز ها و داده های متعارض؛
آن،  اطالعات  درک  و  درسی شان  تکليف  تحليل  در  دانش آموزان  فعاالنه ی  کردن  درگير  ــ 

توسعه ی لغت و فرهنگ مناسب و مرتبط با تکليف، فهم ارتباط ميان عبارت ها و ايده ها؛
ــ ارتباط و مفاهمه با ديگران از طريق نوشتن و به سرعت خواندن، نوشتن مقاله، داستان و نامه 

به افراد واقعی يا فرضی، فرايند بارش مغزی در شناسايی معيارهای کار خوب و …؛
ــ موردپژوهی از وقايع، حداقل از دو چشم انداز متفاوت، کاوش در مورد تفاوت ها و تمايزهای 

آشکاری که در چشم اندازها و تحليل های تاريخی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی وجود دارند؛
ــ کاوشگری در مورد ابهامات و مشکالتی که در ذهن دانش آموز ناهم خوانی ايجاد می کنند و 
موجب طرح سؤال از سوی دانش آموز می شود و کاوشگری در مورد داده ها يا وقايعی که باهم مغايرت 

دارند که نتيجه و محصول آن مورد بحث قرار می گيرد.
الگوهای  اين  در  اما  دارد.  وجود  گوناگونی  مدل های  نيز  مسئله  حّل  رويکرد  به کارگيری  در 
آن،  فهم  و  مسئله  به  دانش آموزان  توجه  کردن  جلب  يافت.  می توان  بسياری  هم خوانی های  متفاوت، 
فکر کردن درباره ی متغيرهای اصلی عمل کننده در حّل مسئله، راهبردهای حّل مسئله و راه حل های 

جايگزين، ويژگی های کلی همه ی اين مدل هايند١.
کاوشگری و حّل مسئله: مهم ترين زمينه های  زمينه های الزم برای به  کارگيری رويکرد 

الزم برای به کارگيری اين رويکردها را می توان به صورت زير خالصه کرد:
١ــ شناسايی موضوعات و مسائل متناسب با ساختار تفکر و رشد عقالنی دانش آموزان؛

٢ــ داشتن الگو و روش؛
٣ــ صالحيت های الزم معلمان از جمله تسهيل فضای کاوشگری، هدايت کردن، پرهيز از دخالت 
بی مورد، فکر کردن، سؤال کننده ی خوبی بودن، مراقبت از فهم و دريافت دانش آموزان از موضوع و 

مسئله، شناخت مهارت های الزم برای کاوشگری و حّل مسئله، و راهنمايی دقيق و آگاهانه؛
تعامل  به  و  نباشد  مدنظر  دادن  صحيح  پاسخ  صرفاً  که  به طوری  يادگيری  فرايند  به  توجه  ٤ــ 

١ــ منبع پيشين، صص ١٦٣ــ ١٥٦.
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دانش آموزان و نحوه ی انجام کار توجه شود؛
بحث  فرضيه سازی،  مقايسه،  انجام  بر  مبتنی  يادگيری،  برای  مناسب  تکاليف  و  فعاليت ها  ٥  ــ 

کردن، تصميم گيری، مراجعه به منابع مختلف؛
وجود  صندلی ها،  و  ميز  چيدمان  نوع  شامل  مدرسه؛  محيط  و  يادگيری  مناسب  فضای  ٦  ــ 

کتاب خانه ی غنی و منابع مورد نياز، فضای مناسب برای کار تيمی، و زمان بندی منعطف کالس١.
زمينه های موضوعی و مضامين برای کاوشگری و حّل مسئله: زمينه های موضوعی برای 

کاربرد رويکردهای فوق را می توان به گروه های مختلف تقسيم بندی کرد؛ برای مثال: 
ــ کاوشگری های ناشی از کنجکاوی که ممکن است درباره ی يک پديده ی جغرافيايی مثالً 
روش های  و  رسوم  يا  باستانی  آثار  مثل  تاريخی  پديده های  يا  خاص  منطقه ی  يک  گياهان  و  جانوران 

زندگی در قديم باشد؛
موضوع  يک  درباره ی  است  ممکن  که  متعارض  ديدگاه های  از  ناشی  کاوشگری های  ــ 

بحث انگيز اجتماعی باشد و درباره ی آن نظرهای مختلفی وجود داشته باشد؛
ــ کاوشگری و ارائه ی راه حل برای بعضی مسائل مطرح در زندگی دانش آموزان مثل 

روابط با دوستان، کمک به خانواده، همکاری در مدرسه، رفع مشکالت مالی يا خانوادگی و…؛
ــ کاوشگری و ارائه ی راه حل برای موضوعات شهروندی و ارتباط با نهادهای اجتماعی 
موضوعات  يا  درمان  و  بهداشت  يا  تحصيل  هزينه ی  چون  شهروندی  حقوق  يا  پارک  مسجد،  مثل 

بحث انگيز اجتماعی و اقتصادی چون بازيافت زباله، کمبود آب، ترافيک، آلودگی درياها و … .

٤ــ٤ــ بازديد علمی و مطالعه ی ميدانی
موضوعات  آموزش  مکان های  بهترين های  واقعی  محيط های  گفتيم،  پيش تر  که  همان طور 
مؤثرترين  از  يکی  ميدانی  مطالعه ی  و  علمی  بازديد  روش  علت،  همين  به  اجتماعی اند؛  مطالعات  درس 
آموزش،  به  بخشيدن  عينيت  بر  عالوه  که  است  اجتماعی  مطالعات  تدريس  روش های  ارزشمند ترين  و 
آموزش  در  می کند.  فراهم  سؤاالت  پاسخ  يافتن  و  کنجکاوی  ارضای  برای  مناسب  فرصت های 
جغرافيا، همه باور دارند که زمين بهترين آزمايشگاه است و مشاهده ی پديده های جغرافيايی و روابط 
عناصر و اجزای محيط، به يادگيری غنا می بخشد و آن را پايدار می سازد. در آموزش تاريخ بازديد 
از موزه ها که گنجينه ی مدارک و شواهد تاريخ به شمار می آيند و هم چنين آثار و ابنيه ی تاريخی نقش 

١ــ منبع پيشين، صص ١٦٢ــ ١٥٦.
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شهروندی نيز  آموزش های مدنی و  مستقيم (دست اّول) را در آموزش ايفا می کند. در  مشاهده ی 
مشاهده ی پديده های اجتماعی از نزديک يا بازديد از مؤسسات و نهادهای اجتماعی ميل به فراگيری را 

افزايش می دهد و فضای مناسب ياددهی ــ يادگيری فعال و پويا را فراهم می آورد.
در  آموزش  نوعی  واقع  در  است،  ميدانی  مطالعات  برای  مقدمه ای  که  علمی  «بازديد 
محيط خارج از کالس است که طّی آن، دانش آموزان با راهنمايی معلم برای نيل به اهداف 

برنامه ی درسی، فعاليت هايی را انجام می دهند».
اهميت بازديد علمی و مطالعات ميدانی: عمده ترين فوايد اين روش را به عنوان يک روش 

سودمند، فعال و مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی به شرح زير می توان خالصه کرد:
موضوعات  شدن  ملموس  و  اجتماعی  و  محيطی  پديده های  با  مستقيم  رويارويی  و  مشاهده  ٭ 

درسی
٭ ايجاد پيوند ميان موضوعات درسی کالس درس و زندگی واقعی

٭ فرصت برای گردآوری اطالعات از منابع دست اّول و فراهم کردن داده ها و اطالعات الزم 
برای پروژه، کاوشگری يا حّل مسئله

نقشه خوانی،  (اندازه گيری،  مختلف  فنون  و  مهارت ها  کاربرد  برای  مناسب  فرصت  ايجاد  ٭ 
مصاحبه، يادداشت برداری و …)

ايجاد  و  آنان  کنجکاوی  تحريک  هم چنين  و  دانش  آموزان  کنجکاوی های  به  پاسخ گويی  ٭ 
سؤال 

٭ لذت بخش کردن فضای آموزش و ايجاد شرايط دلپذير برای يادگيرندگان
٭ توسعه ی مهارت های سواد خواندن از طريق يادداشت برداری و نوشتن گزارش بازديد علمی 

يا پرسش و پاسخ 
٭ تقويت ارتباطات مؤثر و مشارکت گروهی از طريق مطالعات ميدانی به صورت تيمی

٭ تعميق و پايداری يادگيری و ايجاد فرصت مناسب برای فعال کردن ذهن دانش آموزان به جای 
انتقال شفاهی مطالب.

علمی  بازديد  مراحل  درباره ی  توضيح  از  قبل  ميدانی:  مطالعه ی  و  علمی  بازديد  اجرای 
بايد به يک نکته توجه کرد و آن اين که گاه در انجام يک پروژه ی کاوشگری يا حّل مسئله در مرحله ی 
گردآوری اطالعات به مطالعات غير کتاب خانه ای و به عبارت ديگر، مطالعات ميدانی نياز داريم؛ برای 
مثال، ممکن است دانش آموزان بخواهند وضعيت خانه ها را از نظر شکل و فرم و مصالح و قدمت در 
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ترسيم  را  ناحيه  يک  کروکی  يا  کنند  رسم  نقشه  روی  را  مناطقی  يا  دهند  قرار  بررسی  مورد  محله  يک 
کنند. ارائه کنندگان خدمات در يک منطقه، مثالً رانندگان اتوبوس و تاکسی، اطالعاتی درباره ی سيستم 
حمل  و نقل آن منطقه کسب کنند يا نوع پوشش گياهی و ترکيب انواع گياهان يک منطقه را معين کنند. 

در اين زمينه، مطالعات ميدانی ضرورت می يابد.
مطالعات ميدانی يا برداشت از زمين، در اين جا ممکن است به صورت انفرادی يا گروه های کاری 
انجام بگيرد. لذا ما با بازديد علمی انفرادی يا گروهی متناسب با پروژه ها روبه رو خواهيم بود که در اين 
صورت نيز معلم بايد دانش آموزان را راهنمايی کرده، معرفی نامه ای برای مراجعه ی آن ها به اماکن و 

نهادها تهيه و والدين آن ها  را برای همکاری توجيه کند و هماهنگی های الزم را به وجود بياورد.
گاه مراد از بازديد علمی، روش ارايه ی يک موضوع درسی يا بخشی از درس است که در آن، 
بازديد علمی الزم است  بازديد می کنند.در  دانش آموزان کالس به همراه معلم از يک محيط يا مکان 

مراحل زير مورد توجه قرار گيرد:
ــ طراحی بازديد علمی: قبل از انجام بازديد علمی، الزم است معلم فهرستی از کارهايی که 
بازديد علمی را به صورت  سازماندهی  ديگر،  باشد؛ به عبارت  بايد انجام گيرد، فراروی خويش داشته 
طرحی تهيه کند؛ مواردی چون ارتباط موضوع درس با بازديد علمی، اهداف موضوع درس و اين که 
بازديد علمی چگونه و به چه ميزان اين اهداف را محقق می کند، تهيه ی نقشه و منابع الزم، هماهنگی 
با مسئوالن محل مورد نظر برای بازديد، توجيه والدين و دانش آموزان، فهرست وسايل و مواد الزم و 
تدارکات، نوع  و چگونگی گزارش مورد انتظار از يادگيرندگان و در نهايت، چگونگی ارزش يابی از 

بازديد علمی و تحقق اهداف بايد به دقت طراحی شود.
ــ توجيه والدين و مسئوالن مدرسه: اخذ رضايت نامه ی کتبی از والدين و اطالع رسانی 
دقيق به آن ها در زمينه ی اهداف، مسير رفت و برگشت، زمان و مکان مورد بازديد، وسايل مورد نياز 

دانش آموزان.
ــ هماهنگی با مسئوالن منطقه يا مکان مورد بازديد: در صورتی که بازديد از مکان ها و 
محيط هايی صورت می گيرد که به اخذ مجوز نياز دارد (مثل موزه، آتش نشانی، تأسيسات يک سد، يک 

مزرعه و نظاير آن)، الزم است معلم هماهنگی و توجيه الزم را با مسئوالن آن مکان به عمل آورد.
ــ توجيه دانش آموزان: معلم موظف است قبل از انجام بازديد، اهداف بازديد، نوع اطالعاتی 
يادداشت برداری،  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  و  دسته بندی  کنند،  جمع آوری  بايد  دانش آموزان  که 
گزارش نويسی و همه ی آن چه را انتظار دارد دانش آموزان در اين فرايند انجام دهند، به خوبی به آن ها 
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بايد پس از  بازديد يا آن چه را  گزارش  ارزش يابی  نحوه ی  بايد  بچه ها حتی  زمينه،  اين  در  کند.  تفهيم 
بازديد ارائه  دهند، به خوبی بدانند.

هم چنين الزم است توصيه های ايمنی، وسايل مورد نيازی که دانش آموزان بايد همراه داشته باشند، 
رفتار و اخالق مورد انتظار، نحوه ی مشارکت انضباط و همياری گروهی به اطالع آن  ها برسد.

ــ تهيه ی نقشه يا بروشور: الزم است معلم به ويژه در مطالعات جغرافيايی، نقشه يا کروکی 
محّل بازديد را تهيه کند. نقشه ی خالصه شده را می توان کپی کرد و در اختيار دانش آموزان گذاشت. 
انجام  خود  نقشه های  روی  عملياتی  بازديد،  فرايند  در  که  بخواهد  دانش آموزان  از  معلم  است  ممکن 
معرفی  را  مکان  آن  که  باشد  داشته  بروشوری  کارخانه،  يک  مثالً  بازديد،  مورد  مکان  چنان چه  دهند. 

می کند، شايسته است قبل از انجام بازديد علمی، به اخذ آن اقدام کرد.
ــ پيش بينی حوادث غيرمترقبه: الزم است با توجه به مسير و مکان مورد بازديد، حوادث 
و  ايمنی  وسايل  داشتن  همراه  به  شامل  زمينه  اين  در  الزم  تمهيدات  و  پيش بينی  احتمالی  خطرات  و 
از  سقوط  گيرد.  قرار  توجه  مورد  آن،  نظاير  و  امدادرسان  افراد  و  مراکز  شناسايی  و  اوليه  کمک های 
بلندی ها، گم شدن دانش آموزان، تصادف و سوانح در جاده، گياهان سمی، سقوط مصالح ساختمانی، 
دستگاه ها و ابزار در حال حرکت در کارخانه ها از جمله مواردی اند که در محيط های طبيعی و مصنوع 
از  قبل  ايمنی،  نکات  رعايت  برای  دانش آموزان  توجيه  لذا  کند.  تهديد  را  دانش آموزان  است  ممکن 

بازديد الزامی است.
علمی  بازديد  از  گزارشی  دانش آموزان،  هم  و  معلم  هم  است  شايسته  گزارش نويسی:  ــ 
برای  يا  بگذارد  معلمان  ساير  يا  مدرسه  مسئوالن  اختيار  در  را  گزارش  اين  می تواند  معلم  کنند.  تهيه 
مقاصد مختلف نگهداری کند. برای نوشتن گزارش بازديد علمی با توجه به اهداف، موضوع بازديد 
و توان مخاطبان، روش های مختلفی وجود دارد. دانش آموزان گزارش بازديد را طبق طرح از پيش 
تعيين شده ای که معلم برای آن ها معين کرده است يا مالک های مورد انتظار تهيه می کنند. جمع آوری 

نمونه ها، تهيه ی عکس و فيلم و نظاير آن ممکن است به اين گزارش پيوست شود.
تنظيم گزارش با توجه به ذکر هدف، منابع، شرح مراحل کار و نتايج از اهّم اصول گزارش نويسی 

است. البته معلم بايد قبالً اصول و مهارت های گزارش نويسی را آموزش داده باشد.
ــ ارزش يابی از بازديد علمی: ارزش يابی از بازديد علمی، هم در جريان بازديد و هم پس از 
ديدن گزارش های بازديد علمی دانش آموزان، انجام می گيرد. در اين مرحله، معلم طبق سياهه هايی که 
از قبل تهيه کرده است، مواردی چون رعايت انضباط، مشارکت و کارگروهی، توجه، طرح سؤال و 
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دقت دانش آموزان را در حين بازديد ارزيابی می کند. هم چنين گزارش بازديد دانش آموزان با توجه به 
اهداف، ماهيت بازديد و انتظارات از قبل تعيين شده مورد ارزيابی قرار می گيرد.

نوشتن گزارش بازديد علمی: برای نوشتن گزارش بازديد علمی، روش های مختلفی وجود 
دارد. به عالوه، بعضی معلمان هم بر يک سبک خاص برای گزارش نويسی اصرار دارند و دانش آموزان 

را به پيروی از آن ملزم می کنند.
هنگام آموزش دادن گزارش نويسی از يک بازديد علمی به دانش آموزان، بايد به ماهيت آن بازديد 
کودکان  سّن  رفتن  باال  موازات  به  که  است  بديهی  کرد.  کافی  توجه  مخاطبان  توان  و  سن  هم چنين  و 
می توان از آن ها انتظار تهيه ی گزارش های جامع تر و مفصل تر داشت. ممکن است معلم در پايه های 
گروه ها  يا  دانش آموزان  از  و  کند  تهيه  مختصر  عنوان  چند  با  را  گزارش  فرم  ابتدايی،  دوره ی  پايين تر 

بخواهد پس از بازديد علمی، آن فرم را پر کنند.
در پايه های باالتر نيز ممکن است بر تعداد عناوين آن فرم بيفزاييم و به اين ترتيب از دانش آموزان 

بخواهيم گزارش های کامل تری را ارائه دهند.
بخواهيم خودشان به تهيه و  بدهيم و از آن ها  عناوين را برای آن ها توضيح  هم چنين می توانيم 
تنظيم گزارش اقدام کنند. به طور کلی در تهيه ی هر نوع گزارش پس از انجام بازديد علمی، بايد به اين 

عناوين توجه کرد:

ــ نام و نام خانوادگی نويسنده ی گزارش يا گروه تهيه کنندگان:
ــ نام مدرسه و پايه ی تحصيلی:

ــ عنوان درس:
ــ مکان يا منطقه ی مورد بازديد:

ــ تاريخ بازديد:
ــ هدف يا موضوع اصلی بازديد:

که  است  مشاهداتی  و  اطالعات  داده ها،  شامل  گزارش  اصلی  متن  بازديد:  مورد  مطالب 
يادداشت برداری شده است.

نتايج: خالصه ی نتايج يا يافته های بازديد.
پيوست ها: چنان چه در حين بازديد بروشورها، نقشه ها، عکس ها يا نمونه هايی تهيه و جمع آوری 

يا از آن ها استفاده شده است، به گزارش اضافه می شود.
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معلمان بايد نحوه ی يادداشت برداری صحيح از مشاهدات يا صحبت های معلم يا مسئوالن يک 
مکان را، به دانش آموزان بياموزند. منظور از يادداشت برداری، نوشتن تمامی کلمات و جمالت و عين 

عبارات نيست. يادداشت بايد مختصر و حاوی کليه ی مفاهيم اصلی و مهم باشد.
البته اين کار در اثر تمرين و تکرار، راهنمايی و تصحيح مداوم کار دانش آموز توسط معلم ميسر 

می شود.
در مورد شکل ظاهری گزارش نيز معلم بايد اهميت تميزی و پاکيزگی متن، استفاده از کلمات 
دانش آموزان  به  را  مطالب  بيان  منطقی  نظم  و  نگارش،  قواعد  و  جمله نويسی  نکات  رعايت  درست، 

آموزش دهد.
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دانستنی های خود را بيازماييد
١ــ ويژگی های يادگيری و تدريس مؤثر مطالعات اجتماعی را توضيح دهيد.

٢ــ علت گسترش روش های نوين و فعال در تدريس موضوعات درسی از جمله 
مطالعات اجتماعی چيست؟

٣ــ تفاوت های روش های سنتی و روش های فعال آموزش را بيان کنيد.
٤ــ انواع پروژه را نام ببريد و مزيت هر يک را شرح دهيد.

٥  ــ در مرحله ی آغاز و پايان يک پروژه، معلمان چه وظايفی بر عهده دارند؟
٦  ــ مزايا و اهميت های استفاده از آموزش مبتنی بر رويدادهای جاری چيست؟

٧ــ مراحل اصلی آموزش يک واحد يادگيری مبتنی بر کاوشگری و حّل مسئله 
را شرح دهيد.

٨   ــ ملزومات استفاده از رويکرد کاوشگری و حّل مسئله چيست؟
٩ــ چرا بازديد علمی و مطالعات ميدانی، يک روش سودمند و مؤثر در آموزش 

مطالعات اجتماعی است؟ داليل آن را توضيح دهيد.
١٠ــ در سازماندهی يک بازديد علمی به چه مواردی بايد توجه کرد؟
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فعاليت ها
١ــ يک مضمون يا تم در درس مطالعات اجتماعی در نظر بگيريد و برای آن، يک 
واحد يادگيری طراحی کنيد. در طراحی اين واحد يادگيری، همه ی موارد مندرج در فرم 

نمونه ی اين فصل را رعايت کنيد.
٢ــ يک موضوع درسی انتخاب کرده، آن را هم به روش سنتی و هم به يکی از 
روش های فعال، در کالس تدريس کنيد. سپس از هم کالسی ها بخواهيد کار شما را نقد 

و ارزيابی کنند.
٣ــ يک بازديد علمی با توجه به يکی از مضامين درس مطالعات اجتماعی طراحی 
کنيد،  توجه  آن  به  و  پيش بينی  بايد  که  را  مواردی  همه ی  خود،  طرح  در  سپس  کنيد. 

توضيح دهيد. طرح ها را برای نقد و ارزيابی به استاد تحويل دهيد.
٤ــ به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه تعدادی اخبار از روزنامه ها و مجله های 
«رويدادهای  رويکرد  از  استفاده  برای  که  اجتماعی  مطالعات  درس  مضامين  با  مرتبط 
کنيد.  گردآوری  دفتری  در  و  جدا  مناسب اند،  راهنمايی  و  ابتدايی  دوره ی  در  جاری» 

سپس با توجه به يکی از آن ها، يک طرح درس بنويسيد.
٥  ــ به چند گروه تقسيم شويد و هرگروه تعدادی مسئله ی مرتبط با درس مطالعات 
اجتماعی را که متناسب با توان ذهنی مخاطبان دوره ی ابتدايی يا راهنمايی است برای 

استفاده از رويکرد حّل مسئله شناسايی کنيد و در کالس بخوانيد.
بيان  ضمن  و  کنيد  طراحی  کاوشگری  فرايند  بر  مبتنی  يادگيری  واحد  يک  ٦  ــ 
درس  طراح  عنوان  به  شما  برای  مرحله،  هر  در  که  را  سؤاالتی  پاسخ  آموزش،  مراحل 

به وجود می آيد، بنويسيد.
٧ــ به نظر شما، يک پروژه ی دانش آموزی بايد در حين کار ارزيابی شود يا در 
پايان کار؟ چه مالک هايی را بايد در نظر گرفت؟ در اين مورد در کالس گفت وگو کنيد و 

برای ايده های خود دليل بياوريد.
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