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 تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی هایروشتحلیلی بر 

  1ساکی فاطمه                                                 10/8/1399  :ارسال

    25/12/1399: پذیرش

 

 چکیده
 و ایکتابخانه روش به «اجتماعی مطالعات آموزش در تدریس هایروش بر تحلیلی» با هدف پژوهش این

 در رو،ازاین .است شده انجام اطالعاتی هایبانك و شدهچاپ مدارک و اسناد کتابخانه، منابع طریق از

 یاجتماع مطالعات آموزش در متداول تدریس هایروش از برخی یمقایسه و تحلیل به  اضر پژوهش

 از باید است، تمتفاو افراد هایتوانایی و اطالعات اینکه به توجه با داد، نشان نتایج. است شده پرداخته

 درسی ایهبرنامه بین در. نماید توجه آموزاندانش فردی هایتفاوت به که جست بهره تدریسی هایروش

 و نیغ هایفرصت رشته، این مفاهیم و ساختار به توجه با «اجتماعی مطالعات» درسی برنامۀ مدارس،

 فراهم نانآ اجتماعی و فردی زندگی در فراگیران موردنیاز هایمهارت و هاگرایش رشد برای را فراوانی

 تدارک و متنوع هایروش کارگیریبه در توانمند معلمان  ضور نیازمند اهداف این به دستیابی. سازدمی

-ظرفیت و بییامسأله مهارت بر تأکید با را یادگیری وا دهای بتوانند که است یادگیری مناس  هایفرصت

. مایندن تدوین و طرا ی جدید، هایروش از گیریبهره با و مختلف هایشیوه به فراگیران محیطی های

 داشته را انیادگیرندگ نیازهای با آن تطبیق و درسی برنامۀ تحلیل مهارت باید درس، این معلمان همچنین

 اثربخشی رییادگی هایفرصت اجتماعی، مطالعات درسی برنامۀ به نسبت مناس  شناختی با بتوانند و باشند

 سؤال د آورن دست به علمی مفاهیم از بنیادین درکی تا کنند کمك آموزاندانش به و نموده طرا ی را

 یکدیگر با را انهایشدانسته نمایند، مشارکت و همکاری یکدیگر با کنند، استدالل بپردازند، کاوش به کنند،

 تدریس هایروش کارگیریبه تحقیق، هاییافته به توجه با نمایند ارائه را خود نظرات و بگذارند میان در

 و درس تناس به علمی بازدید و مشارکتی روش نقش، ایفای اجباری، رویدادهای پروژه، پاسخ، و پرسش

 .گرددمی توصیه تلفیقی صورتبه

 تدریس، آموزش، مطالعات اجتماعی، روش ایفای نقش، روش مشارکتی.واژگان کلیدی: 

                                                           
 فرهنگیان دانشگاه مدرس و پرورش و آموزش دبیر - 1

                                                                 Email: Mohamadmahdi13992@gmail.com          
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 مقدمه و بیان مسأله

با  پیشرفت هر جامعه درگرو توان آموزشی آن جامعه است و کارایی هر نظام آموزشی را

توان برآورد های آموزشی میآموختگان آن نظام به هدفسنجش میزان دستیابی دانش

های آموزشی هستند. ها و برنامهروش ۀکنندهای آموزشی همچنین تعییننمود، هدف

فر )تمنایی استیابی و رفع نیازهای فردی موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه هدف

در میان مجموعه (. از طرفی، 1398: 161، نقل از یارمحمدی واصل، 1390و گندمی، 

شود، بیشترین سهم به تدریس آموزان انجام میهایی که برای تعلیم و تربیت دانشفعالیت

این در صورتی است که  و ( 63:1394)صفوی، یابدس درس اختصاص میالمعلم در ک

دلیل گسترش و توسعه سریع مدارس و آموزشی به  هاینظاممتأسفانه در بسیاری از 

یند تدریس آو تربیت نشده عاداتی نامطلوب بر فر غیرمتخصصنیروهای اجرایی  کارگیریبه

های غلطی که جانشین همفکری، تعامل و آن دسته از عادت  اکم شده است، مخصوصاً

آوری اند و هرگونه آزادی اندیشه، نقادی و نومشارکت دانش آموزان در کالس درس شده

های سنتی با جدید تدریس بر روش هایروشاستفاده از  جایبهو  اندگرفتهرا از آنان 

 (.124:1396شعبانی، ) کنندمیفشاری 

تحول در نگرش و روش تدریس معلمان شامل تحوالت در نظام آموزشی،  ترینرو، مهمازاین

های فنی معلمان رتمها جزوالگوهای تدریس باشد. میو مدیران اجرایی نظام آموزشی 

که اطالعات و ازآنجا . هاستآنشود و هنر معلم در کیفیت انتخاب و اجرای محسوب می

فردی  هایتفاوتتدریسی بهره جست که  هایروشافراد متفاوت است باید از  هایتوانایی

-دانش هایفعالیتآموزان را لحاظ نماید. امروزه الگوهای جدید تدریسی که بتوانند دانش

 ایویژهتبدیل کنند از اهمیت  دوسویهموزان را تقویت و یادگیری را به یك جریان آ

 موردنظرآموزشی، آثار و اهداف  فرآیندهای، ولی متأسفانه اغل  باشندمیبرخوردار 

شود و معلم و کالس محل تکثیر دانش و اطالعات می آورندنمی دست بهیادگیری را 

 یتوسعهآموز انبار کند و خالقیت، نوآوری و رشد و مفاهیم را در ذهن دانش تمامکوشد می

کیا سینی و ) بودآنان را نادیده بگیرد که چنین یادگیری نیز پایدار نخواهد  استعدادهای

های پژوهشی چنین ارائه شده است که در (. در همین راستا، در یافته12:1394دوستی، 

معلمان در دستیابی به اهداف نگرشی و مهارتی موفق  تدریس دروس مطالعات اجتماعی

درسی در عمل  ذف شدند. در ارائه محتوا به سطح  ۀعمل نکردند و این سطوح از برنام

ی این  یطه نادیده انگاشته شد. عدم الشناختی بسنده شد و سطوح با ۀدانش در  یط
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بروز محتوای مغفول  فرآیندی است که سب  ترینمهمتدریس فعال،  هایروشاستفاده از 

درسی مطالعات اجتماعی، عواملی مانند دشواری محتوا، کمبود  ۀاجرای برنام ۀشد. در مر ل

درسی مطالعات  ۀزمان، ناکافی بودن فضا و امکانات و ارزشیابی نامناس  مانع پدیداری برنام

ز مدارس در بسیاری ا متأسفانه (.9:1395پور، کیان و نیکنام،بهرامی) شده استاجتماعی 

آموزان در مدرسه شود که سب  منفعل شدن دانشهای منسوخ آموزش استفاده میاز روش

های قبلی را در ذهن سالهای مطالعات اجتماعی هنوز هم همان کسالک .شودو جامعه می

کنند و همچنان معلمان از روش سخنرانی برای تمرین و تکرار اهداف استفاده تداعی می

 گذارندهای فعال باقی نمیروش کارگیریبهبرای گفتگوی آزاد و کنند و فرصتی می

های آموزشی و نظامدرجایی دیگر چنین آمده که  (.31:1395پور، کیان و نیکنام،بهرامی)

های خشك قالبی، دیکته کردن آنان با روش زنندمیمعلمان بیش از آنکه عمل کنند  رف 

اند. درت اندیشیدن را از شاگردان گرفتههای فشرده خود، قهای درسی و برنامهکتاب

های فعال انتقال و انباشتن  قایق علمی به ذهن شاگردان، بایستی به روش جایبهمدارس 

شود تأکید کنند آموزان میکه باعث افزایش قدرت تفکر انتقادی و اندیشیدن در دانش

نتایج این پژوهش و  (.108:1390گرگری و همکاران، ، بدری1383)بهرنگی و آقایاری، 

و  دغدغهگیری در شکل های مشابه و همچنین مشاهدات پژوهشگر در مدارس،پژوهش

های ی اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی مواجهۀ کاربردی معلمان با روشمسأله

 شکل داشته و قصد تحلیلی کاربردی بر آن را دارد.تدریس در درس مطالعات اجتماعی 

 مبانی نظری پژوهش

 یستدر

ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد و های دو جانبهتوان به فعالیتتدریس را می

هدفش یادگیری است، تعریف کرد. این فعالیت چنانچه منتج به یادگیری شود، برای شاگرد 

مؤثر و مفید خواهد بود. بنا به تعریف، هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است. قصد معلم 

ن است که شاگردان چیزی یاد بگیرند. همچنین، تدریس یك کنش در امر تدریس ای

گذارد متقابل بین شاگردان و معلم است. کنش متقابل یعنی اینکه معلم بر شاگردان اثر می

دهند. البته این اثر متقابل ممکن و برعکس شاگردان هم فعالیت او را تحت تأثیر قرار می
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-تأثیر معلم به هنگام تدریس و سایر فعالیت کهاینغیرمستقیم باشد. برای  صورتبهاست 

ی ارائه درس های تربیتی بر شاگردان بیشتر شود باید به دو عامل مسلط باشد، یکی نحوه

 (.141:1394صفوی، )خواهد تدریس کند و دیگری به موضوعی که می

محتوا ( محتوا: 1شامل سه عنصر محتوا، فعالیت و منابع و امکانات است.  سیتدر ندیفرآ

مطالعه، آموزان با شود. دانشاصول و مفاهیمی است که در قال  یك برنامۀ درسی ارائه می

. محتوای هر درسی ساختار سازندمیآموزشی را محقق  هایهدفتحلیل و تمرین محتوا 

کند تدریس معلم را مشخص می هایشیوهویژه خود را دارد که تا  دی نوع فعالیت و 

نوع کنش  کنندۀمشخصفعالیت یا رخدادهای آموزشی  ( فعالیت:2. (118:1396)شعبانی، 

منابع و  :منابع و امکانات آموزشی (3است.  آموزان در کالس درسو واکنش معلم و دانش

 سینی، ) استیعنی مجموعه تجهیزاتی است که برای تدریس الزم امکانات آموزشی، 

51:1396.) 

 رویکرد محتوا مبتنی بر اهداف

 شدهتعییناند. اگر اهداف مبتنی شدهتعیینهای آموزشی بر اهداف محتوای برنامه اصوالً

محتوای ثابتی در سراسر  بر اصالت مواد درسی و انتقال  قایق علمی مبتنی باشد، باید

کشور تدریس شود. در چنین  التی معلمان آزادی عمل و ابتکار چندانی در انتخاب و 

فردی محتوای  هایتفاوتباید بدون توجه به  هاآنشت. محتوا نخواهند دا دهیسازمان

درست یا  هایشیوهآموزان ارائه دهند و با توسل به یکسانی را با روشی ثابت به همه دانش

-نادرست سعی کنند که اهداف تعیین شده را تحقق بخشند. چنین محتوایی برای دانش

ردان خواهد گه و کالس درس رویدرسط مخواهد بود و آنان را از محی کنندهخستهآموزان 

عالیق،   دانش آموزان مبتنی باشد جانبۀهمهبر رشد  شدهتعیینبرعکس اگر اهداف  .کرد

آموزشی قرار خواهد گرفت و معلمان  هایفعالیتآموزان محور ها و نیازهای دانشتوانایی

 الت یادگیری ابتکار و خالقیت بیشتری در امر تدریس از خود نشان خواهند داد. در این 

آموزان، دانش جانبۀهمهبلکه توجه به پرورش تفکر و رشد  ،به محفوظات ختم نخواهد شد

آموزان از بودن در مدرسه و مدرسه را با زندگی واقعی هماهنگ خواهد ساخت و دانش

 (.91:1396)شعبانی،  آن لذت خواهند برد هایفعالیت
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 رویکرد فعالیت در فرآیند تدریس

اگر در اجرای یك برنامۀ آموزشی نقش  ای است کهگونهدر فرآیند تدریس بهها فعالیت

باشد، دراین صورت وی باید از اصول و قواعد خاصی در  معلم کنترل محیط آموزشی

آموزان پاسخ از خود نشان دهد، به سؤاالت دانش ایویژهتدریس پیروی کند و واکنش 

اما اگر معلم نقش راهنما و مشاور را داشته   اشدنیز انتظار مشابه داشته ب هاآنگوید و از 

دارد و با معرفی منابع  صورت باید آنان را به جستجو، کنجکاوی و پژوهش وا باشد، دراین

بنابراین عالوه بر محتوا،   خود را شخصاً پیدا کنند هایپرسشرا تشویق کند که پاسخ  هاآن

 سینی، ) استمعلم در فرآیند تدریس  یمشخط کنندهتعییننوع فعالیت نیز تا  د زیادی 

36:1396.) 

 منابع و امکانات آموزشی

آموزشی خاصی است تا  هایدورههای تدریس مستلزم گذراندن اجرای بعضی از روش

معلم مهارت الزم را برای ایفای نقش در تجهیز منابع و امکانات کس  کند. وجود یا فقدان 

در فرآیند تدریس بسیار مؤثر است و در صورت  هاآن دهیسازمانامکانات آموزشی و نحوه 

از معلم انتظار یك تدریس  تواننمی هاآنصحیح  دهیسازمانفقدان امکانات الزم یا عدم 

مؤثر باشد  تواندمیفعال و مؤثر را داشت  اگرچه یك معلم خوب در شرایط محدود نیز 

 (.43:1396 سینی، )
 

 یدرسی مطالعات اجتماع اهداف برنامۀ

 کردن پذیرجامعه، وپرورشآموزشرکردهای نهاد آموزش و نظام او ک اهترین نقشاصلی

توان مدعی شد می ت.در فرآیند اجتماعی شدن آنان اس عآموزان و فراگیران و تسریدانش

، کت  مطالعات پذیری()جامعهاجتماعی شدن  حثا مببترین کت  درسی که مرتبط

های زندگی در و مهارت هاارزشخش مفاهیم و بآموزش اثر ،از طرف دیگر ت.اجتماعی اس

و سازنده  ترقراری ارتباط مثببای در کنندهآموزان، نقش تعیینه دانشبمطالعات اجتماعی 

ا تغییرات و برو شدن برای روبهای جمعی تآنان در فعالی پذیریمشارکتا دیگران و ب

 (.7:1398میرزایی، ) داردیط اجتماعی در سطح ملی و جهانی حت مالوحت

 «مطالعات اجتماعی»درسی  ۀهای درسی مدارس، برنامدر بین برنامهدر همین راستا، 

ها و های غنی و فراوانی را برای رشد گرایشبا توجه به ساختار و مفاهیم رشته، فرصت
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معلمان مطالعات اجتماعی  و این در صورتی است کهسازد های موردنیاز را فراهم میمهارت

ویرجی )آموزان را ندارند ل در دانشالهای تفکر انتقادی و استدوز توانایی پرورش مهارتهن

 ۀها و مفاهیم مورد تأکید در برنامارزش( 1390به نقل از نوشادی و خادمی، 1994و آدورف،

آزاد،  ۀدرسی و آموزش مطالعات اجتماعی شامل درک صحیح از مفاهیم دموکراسی و جامع

هدف رشته مطالعات . در همین رابطه، پذیرش زندگی اجتماعی و مسئولیت فردی است

 قیقت و درک مفاهیم باشد نه یادسپاری مفاهیم و مطال    وجویجستاجتماعی باید 

مطالعات  روازایننقادانه به آزمون گذاشته شوند.  طوربه قیقت و مفاهیم نیز بایستی 

تفکر را جایگزین تلقین  کند تاانتقادی عمل می ۀرو ی ۀدهندترویج  عنوانبهاجتماعی 

معنا است، همواره  وجویجستمطالعات اجتماعی همواره در  (.1995مك کاچن، )نماید 

دهد  در این زمینه تفکر انتقادی آموزان رشد میرا در دانش «شمارهای بیپرسیدن»جرأت 

 رودیا روش تعیین  قیقت به شمار می آزمونی مداوم، دقیق و فعال برای هرگونه عقیده

 (.12:1396محمودی بردزردی و همکاران، )

 روش تحقیق

و نیز  مختلفمنابع یری از گبهرهبا ای و پژوهش  اضر به روش اسنادی و کتابخانه

انجام شده است. در این پژوهش تالش شده است، با مطالعۀ تحقیقات  اطالعاتی یهابانك

ی برخی از های انجام شده در این  وزه، با روش تحلیلی به تحلیل و مقایسهو پژوهش

 های تدریس متداول و کاربردی در آموزش مطالعات اجتماعی بپردازیم.روش
 

 هاتدریس مناسب آموزش مطالعات اجتماعی در آینه پژوهش هایروش

(، در پژوهشی تحت 1396) محمودی بردزردی و همکاران پرسش و پاسخ: روش( 1

مطالعات اجتماعی  طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس" عنوان

ی مطالعهبه  ،"آموزانانتقادی دانش و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر

اند اثربخشی روش پرسش و پاسخ در آموزش مطالعات اجتماعی پرداختند و چنین آورده

ی تفکر درباره آموز را بهآن، دانش وسیلهبهروشی است که معلم  پرسش و پاسخ، که:

کند با می آموز تالشکند در این روش دانشمفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می

. اندنیز گفته مجهول به معلوم  رکت کند  این روش را روش سقراطیهای ذهنی، از فعالیت

های آموزشی به کار رود. فعالیت های تدریس وتواند در کلیه روشروش پرسش و پاسخ می
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ی تدریس شده مفید باشد و یا وسیله این روش ممکن است برای مرورکردن مطالبی که قبالً

 (.68:1394)صفوی، باشدمفاهیم موردنظر  آموز ازمناسبی برای ارزشیابی میزان درک دانش

 گوید: کودکان زندگی را بامی« یك پرسش بسیار زیبا»در کتاب خود با عنوان « بِرگِر»

 شوند،اینکه وارد مدرسه می محضبهکنند، اما پرسیدن صدها پرسش در روز آغاز می

 وپرورشآموزش نگی ازشود، به باور او در فرهشده و محو می سرکوب هاآنپرسشگری در 

کنند، پرسشگری مورد می وار پاداش دریافتهای طوطیو کس  کار که برای مسائل، پاسخ

هدف تعلیم و تربیت، باید  (.2014، 1برگر)شود تحمل نمی درواقعگیرد و تشویق قرار نمی

 (.106:1392مهرمحمدی،) باشدهای خوب آموزان به طرح سؤالکردن دانش توانمند

 پژوهش مذکور برخی از نکات اجرایی این روش به شرح زیر ارائه شده است:در 

 ()معرفتی سؤاالت فکری جایبه)دانش و یادآوری(  پاییناز سؤاالت سطح  استفاده( 1

و تفکری  سؤاالت باز جایبهدر سطوح باالی شناختی  استفاده از سؤاالت بسته و سطحی 

 رح سؤال درتعداد کم سؤال  توجه به کیفیت )ط جایبهکمیت  از نظرتعداد زیاد سؤال  و

 (.شناختی ۀسطوح باالی  یط

 یهاهای آموزنده کار بسیار دقیق و  ساسی است  ترس از واکنشپرسیدن سؤال (2

الن آموزان به پرسش مؤثر است و برای استفاده از فرغبتی دانشمنفی کالسی در بی

هایی زیرا که در مورد جنبه  ود ندارددر فالن موقعیت قاعده مشخص و قاطعی وج پرسش

جی، های زیادی انجام داد )هاردهنده و بافت اجتماعی باید پژوهشنوع پاسخ همچون

 (.186:1390 ،دیکسون ساندرز و

 س باعثراهبرد پرسشگری و تقویت پرسش و استدالل کردن در کال کارگیریبه (3

 یسنتی تدریس فاصله گرفته و به سمت الگوهای پرسشگر الگوهایشود معلمان از می

 (.2009واگرا  رکت کنند )مارتین و هند، 

ؤال سآموزان در طرح آموزان، دادن فرصت بیشتر به دانشهای دانشتقویت پاسخ (4

 .آموزانیاددادن چگونگی طرح سؤال از سوی دانش و

در  مؤثرراهبردهای تدریس "(، در پژوهشی با عنوان1398) میرزاییپروژه:  روش( 2

-ته فعالیبآموزی دانش ۀمعموالً پروژاست که:  چنین آورده "آموزش مطالعات اجتماعی

شود و تا  دودی درسی طرا ی می مۀرنابهای ر اساس هدفبشود که هایی گفته می

انفرادی یا گروهی آن را انجام  طوربهآموزان و دانش تمعمولی اس فتر از تکالیدهچیپی
                                                           

1-Berger 
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ا همفکری هر دو انتخاب بآموز یا دانش توسط معلم یا تواندمیها تعنوان فعالی .دهندمی

 .اشدبخارج از کالس یا ترکیبی از هر دو  کالس، تممکن اس تانجام فعالی حلشود م

 زندگیهتر ب هایآورد تا مهارتفراهم می آموزان فرصتیرای دانشبای های پروژهتفعالی

 (.27: 1398میرزایی، کس  کنند ) ا مسائل زندگی رابرخورد بو توانایی  کردن

 استفاده از راهبرد پروژه دالیل

 الف( :شودها میها و تواناییای موج  رشد و پرورش این دسته از مهارتپروژه کار( 1

 کارب( توانایی  ف،دانش و اطالعات و خبرگی در  ل مسائل مختل کارگیریبهمهارت در 

ه الهامات شهودی بها دادن ب قپ( تفکر واگرا و همگرا از طری(، )کار گروهی دیگرانا ب کردن

، در  ل مسأله گامبهگامو طی مرا ل  قموازات پرورش تفکر منط هبهای ذهنی آنی و جرقه

 ودن کار، در صورتب حورآموز مدانش ته علب، تو ا ساس مسئولی خودتنظیمیت( 

 تها و تقویبچهه ب، جرأت و جسارت دادن تروز خالقیب تلیبث( قات، یا شکس تموفقی

 .ینی و  دس و گمانبج( پرورش توانایی تجسم، پیش، رو یه فداکاری

 و جریان سپاردمیآموزان ه خود دانشبکار را  تکه مسئولی ااز آن ج ایپروژه کار( 2

تدریس  های  گرچه سایر روشتارزشمند اسشود، میت خود آنان هدای وسیلهبهیادگیری 

آمیختن  در هم حاظه لبای پروژه ۀهای فوق را پرورش دهند اما شیوجنبه تنیز ممکن اس

)فال یان و  دارد ایالعادهفوقدر تکمیل پروژه، ارزش  تواناییرای کس  ب هاآن ۀهم

 (.1389همکاران،

( همچنین به روش دیگری تحت عنوان روش 1398) میرزاییرویدادهای جاری:  روش( 3

و جدیدترین راهبردهای  ترینمهمیکی از رویدادهای جاری اشاره داشته است که آن را 

معرفی کرده است و چنین آورده است  اجتماعی، آموزشی در آموزش و تدریس مطالعات

 عای و یا جوامهمنطق ی یاحلم عه در یك اجتماچه راهبرد رویدادهای جاری هر آنبتوجه  که

پیوندد، می عه وقوبو  دهدهای و جهانی رخ میهاالتر مانند قاربشهری و کشوری و یا سطوح 

فرایند  رویدادهای جاری در کرد معلم در انتخاب ها را رویدادهای جاری تلقیتوان آنمی

 .کند ظاحرا ل موردنظرآموزشی  توایحا اهداف درس و مباید تناس  آن رویداد بتدریس 

 ها و مختصات رویدادهای جاریویژگی

اند و واقعی رویدادهای جاری پیرامون زندگی ما و فراگیرندگان، مسائلیبودن؛  واقعی .1

 .هستند تل شناخبه همین دلیل، قابخارج از ذهن ما جریان دارند و 
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اند و مشاهده لبودن، عینی و قابه دلیل واقعی برویدادهای جاری مشاهده بودن؛  قابل .2

مشکالت شناختی این قبیل  شوند و فاقدسوب نمیحاز سنخ انتزاعی و ذهنی م درنتیجه

 .اندمفاهیم انتزاعی

همان  ند و این،ایعدب، دارای چند ته دلیل ماهیبرویدادهای جاری بودن؛  چندبعدی .3

رای بی بهسته خو توانند کانون یااین رویدادها می پس  تاس های اجتماعیپدیده تاهیم

 .اشندب موردنظر فموضوعات مختل قتلفی

( در پژوهشی در خصوص این روش 1398) جمشیدزهی و دهدار ایفای نقش: روش( 4

خواهد که یك قطعه نمایش یا آموزان میدر این روش، معلم از دانشدارد که، بیان می

که در این فرایند، هر یك از فراگیران، ایفای نقش خاصی را  ایگونهبهتئاتر را اجرا کنند، 

ها، از قبیل فن بیان، ایجاد توان بسیاری از مهارتبه عهده بگیرند. از طریق این روش، می

 ۀایفای نقش به مثاب(. 217:1396سیف، ) دادآموزان یاد ارتباط و ابراز وجود را به دانش

 وپرورشآموزشو اجتماعی فرد که مورد تأکید عد شخصی یك روش تدریس ریشه در دو بُ

به یادگیرندگان یاری گردد تا معنا  شودمیش الاست دارد. در قال  روش تدریس  اضر ت

کنند، بیابند و نکات و مفهوم خویش را در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می

اجتماعی روشن های در گروه گرفتنیاریمبهم تصورات خود را دربارۀ وجود خویش با 

اجتماعی  هایموقعیتکند که در آن یادگیرندگان در تحلیل سازند. روش  اضر ایجاد می

مسائل بین شخصی   لراهیادگیرندگان  ویژهبهکنند، همیار و مشترک فعالیت می صورتبه

های برای پرداختن به انواعی از موقعیت آزادمنشانهیابند و شیوۀ را در این روش می

تا یادگیرندگان خود را  شودمیسب   هایادگیریاین نوع آورند. میرا به وجود  اجتماعی

همراه و همگام با موضوعات درسی و در متن زندگی فردی و اجتماعی خویش ببینند و 

 شانعهدههایی که از ببخشند و با سازگاری عینیترا در تفکر و پندار دارند به طرقی  آنچه

بکوشند یا تصمیم بگیرند  هاآنیش را درک کنند، در تقویت خو هایتوانمندی آیدبرمی

 .بیشتر و بیشتری را به ثمر برسانند هایتالش

. کنندخود را با مفهوم اصلی موضوع درس درگیر می فراگیران( 1: مزایای روش ایفای نقش

-دانستنیبینند و با آنچه در زندگی هست اعم از یادگیرندگان خود را در درون زندگی می(2

دادن این روش  انجام( 3شوند. میدم ساز  هاآن باو  کنندمیها ارتباط برقرار ها و خواستنی

و سب  و دت و هماهنگی در  کندمیمتقابل بین فراگیران و معلم را تقویت  هایهمکاری
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فراگیرانی که - (5.شوداجرای این روش، زمینه بحث گروهی فراهم می با( 4 شودمیس الک

و خود را در صحنه نمایش  شوندمیران نقش، سهیم گهستند در ا ساس ایفا کنندهدهمشاه

 .دارد فراوانثیر أا ساسات ت ی  که این ارتباط عاطفی در یادگیری و القاکنندمیا ساس 

آموزش  همچنین به روش دیگری که بر (1398) جمشیدزهی و دهدار :(روش مشارکتی5

که آن روش تدریس مشارکتی است. روش  اندداشته مطالعات و علوم مؤثر بوده اشاره

در فرایند  (آموزاندانش)های تدریس است که در آن فراگیران یکی از روشمشارکتی 

 هایگروهآموزشی  کاربرد :یادگیری مشارکتی عبارت است از د.یادگیری مشارکت دارن

ود و دیگران با آموزان برای به  داکثر رساندن یادگیری خکه دانش ایگونهبهکوچك 

آموزان یادگیری مشارکتی الگویی از آموزش است که دانشکنند. مییکدیگر همکاری 

دستیابی به هدفی مشخص و برای اجرای کامل یك وظیفه محوله با یکدیگر در  منظوربه

را  بینندمیگیرند که یکدیگر و مکانی که در آن آموزش می و یاد کنندمیآن همکاری 

قیت را به نحو مؤثری بیاموزند و الهای اجتماعی و خشته باشند و مهارتبیشتر دوست دا

آموزانی که از طریق همکاری به به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت دانش کار گیرند.به

یابند بلکه گیرند و به پیشرفت تحصیلی دست میتنها بهتر فرا میپردازند نهیادگیری می

که تنها شنونده باشند فعاالنه در جریان جای اینزیرا به رند باز یادگیری لذت بیشتری می

جمشیدزهی و دانند )کنند و خود را مسئول یادگیری خویش مییادگیری مشارکت می

 (31-44،:1398،دهدار

 نیستندهای کهنه و منسوخ کلی روش طوربههای سنتی روش( روش سخنرانی: 6

های بسیار کاربردی سخنرانی یکی از روشروش (. 109:1390بدری گرگری و همکاران، )

ها به صورتی است که در دروس مختلف مورداستفاده قرارگرفته و در کنار بسیاری از روش

صورت در این روش معلم مطال  و موضوعات درسی را به شود.تلفیقی به کار گرفته می

کند. شاگردان ضمن گوش دادن به سخنان معلم، ممکن است شفاهی بیان می

ای که از این روش هایی هم بردارند و یا ساکت و صامت در کالس بنشینند. نتیجهیادداشت

 تواندمیمعلم و چگونگی اثراتی که بیان او  هایگفته، بستگی به نوع شودمیتدریس  اصل 

باشد. در  غیررسمیرسمی یا  تواندمیبر روی شاگردان داشته باشد، دارد. سخنرانی 

توانند اظهارنظر و سؤاالت خود را مطرح کنند. قطعاً وندگان میسخنرانی غیررسمی شن

است، زیرا باعث پیدایش افکار انتقادی در  ترمناس سخنرانی غیررسمی برای تدریس 
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بیان یك واقعیت، عقیده و یا طرح یك مسأله  تواندمی. روش سخنرانی شودمیآموزان دانش

شوند تا در  ل آن مسأله شرکت فعال داشته آموزان وادار میباشد که در این صورت دانش

 (.168:1394زاده و ملکی، مرتضویباشند )

 تنها مدرسه و درس کالس امروزه بازدید علمی(:) علمی( روش تدریس گردش 7

 مکان یك عنوانبه توانندنیز می مدرسه و کالس خارج محیط بلکه نیستند، آموزشی مکان

 (38:1397به نقل از عبدالملکی، 1382) یان فضلی .گیرند قرار مورداستفاده آموزشی

 و تجارب آموزان بخش اعظمدانش که است کنونی این یجامعه است  انتظار معتقد

 سب  به زیرا آورند، دست به مدرسه از خارج هایاز محیط ا ر خویش اطالعات

 برای شخصی و اول دست یتجربه ای، امکانمدرسه رسمی آموزش هایمحدودیت

 و کالس از خارج به آموزانبردن دانش بیرون با معلم، و ندارد وجود مدارس در گیرانفرا

 گردش .دهد قرار دسترس آنان در را زمان علوم و اطالعات چینخوشه تواندمی مدرسه

اشیاء  ها،فعالیت وقایع، طبیعت، مشاهده طریق از که دهدمی امکان آموزاندانش به علمی

کاری  مدرسه از خارج تجربی فعالیت یا علمی گردش آورند. دست به علمی تجربه مردم، و

 مطالعات شامل و گیردمی صورت کتابخانه یا کالس، آزمایشگاه از است عملی که بیرون

 پرسشنامه، مشاهده، طریق از اطالعات آوریجمع مسأله، دربارۀ یك اول دست و مستقیم

از این طریق در مورد  و باشدمی فنون تحقیقات سایر و بردارینمونه گیری،اندازه مصا به،

  اصل اطمینان هاموقعیت و صحت شرایط و درستی یا تغییرات تشخیص ها،اعتبار فرضیه

 طوربه .است آموزاندانش برای طبیعی آزمایشگاه بهترین سقف، بدون و آزاد شود. فضایمی

 ...و مزرعه کارخانه، نمایشگاه، موزه، شهر، یك از دیدار شامل تواندمی علمی کلی، گردش

 امثال و و شباغ موزه، پارک، نظیر جاهایی به فراگیران بردن با معلم روش، این در .باشد

 کالس و مدرسه آنان را با مفاهیم واقعی و عینی اهداف یادگیری مطرح شده در ها،این

 محیط هدهمشا بلکه نیست، دوردست نقاط از دیدار  تماً علمی سازد. گردشمی آشنا

 نیز را کندمی فراهم او برای را علمی و آموزشی تجارب کس  که امکان آموزدانش اطراف

 (.39:1397به نقل از عبدالملکی، 1391الهی، محسوب نمود )مقرب علمی گردش توانمی

 تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی هایروش کارگیریبهمقایسه تحلیلی 

آموزش با توجه به اینکه هدف از آموزش مطالعات اجتماعی در نظام آموزشی ما، 

طوری که وی است به آموزانه دانشبهای زندگی و مهارت هاارزشخش مفاهیم و باثر
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داشته باشد و از ا دیگران بو سازنده  ترقراری ارتباط مثببای در کنندهنقش تعیین بتواند

ت الوحا تغییرات و تبرو شدن برای روبهای جمعی تالیدر فع پذیریسطحی از مشارکت

برخوردار شود، نیازمند به آموزش کارآ و کاربردی یط اجتماعی در سطح ملی و جهانی حم

های در بین برنامهاز سوی دیگر باید توجه داشت که شود. شدت ا ساس میدر این درس به

به ساختار و مفاهیم رشته،  با توجه «مطالعات اجتماعی»درسی مدارس، برنامه درسی 

 سازدهای موردنیاز را فراهم میها و مهارتهای غنی و فراوانی را برای رشد گرایشفرصت

برنامه درسی شامل درک صحیح از مفاهیم این ها و مفاهیم مورد تأکید در ارزشو 

ف هدبنابراین،   آزاد، پذیرش زندگی اجتماعی و مسئولیت فردی است ۀدموکراسی و جامع

گیرد و های وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی را در برمی وزه رشته مطالعات اجتماعی

ها را های تدریس کاربردی است که بتواند این مفاهیم و مهارتکارگیری روشنیازمند به

 به فراگیران آموزش دهد.

تدریس تواند با توجه به شرایط کالس و نوع درس در های تدریس ارائه شده هریك میروش

رو در ادامه تر نماید. ازایندروس مطالعات اجتماعی به کارآید و تدریس معلم را اثربخش

های تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی بر اساس کاربرد ترین روشبرخی از مهم

 معیارهای مختلف ارائه شده است:

 های تدریس از  یث کاربرد در موضوعات مختلف درسی: مقایسه روش1 جدول

 آموزش مدنی آموزش جغرافیا آموزش تاریخ روش تدریس

       پرسش و پاسخ

       پروژه

       رویدادهای جاری

    -  ایفای نقش

       روش مشارکتی

       سخنرانی

       علمی بازدید

 های تحقیقمنبع: یافته

با در نظر گرفتن ماهیت درس مطالعات اجتماعی و گستردگی مطال  و  وزۀ عمل این 

توان استدالل آمده است  می 1 های تحقیق که در جدولهمچنین با توجه به یافتهو  رشته

های تدریس قابلیت استفاده در مبا ث مختلف درسی در آموزش نمود که تمامی روش
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کارگیری مطالعات اجتماعی را دارند و در این جاست که هوشمندی معلم و توانایی به

ای در انتخاب بهترین کنندهم آمده و نقش تعیینتواند به کمك معلهای معلمی میمهارت

 روش تدریس داشته باشند.  
 

 گروهی های تدریس از  یث نوع کاربرد انفرادی و: مقایسه روش2 جدول

 آموزش گروهی آموزش انفرادی روش تدریس

     پرسش و پاسخ

     پروژه

     رویدادهای جاری

     ایفای نقش

     روش مشارکتی

     سخنرانی

     علمی بازدید

 های تحقیقمنبع: یافته

گونه که در فلسفه و اهداف آموزش مطالعات اجتماعی بیان شده است که این بخش همان

زمان دهد و همهای مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار میاز دانش،  وزه

های تحقیق که در جدول پذیرد و با در نظر گرفتن یافتههای مختلف تأثیر میخود از  وزه

های تدریس معمول در نظام آموزشی ما قابلیت گفت تمام روشتوان آمده است، می 2

های انفرادی و گروهی در درس مطالعات اجتماعی را دارند. البته کارگیری در آموزشبه

این نکته مهم را باید یادآوری نمود که این کاربرد وسیع ناشی از گستردگی موضوعات این 

ی انسان است که رشتۀ مطالعات رشته و پوشش سطح وسیعی از زندگی فردی و گروه

شوند. کاربرد هر روش در موضوعات مختلف نیز، بستگی زیادی اجتماعی آن را شامل می

 به آگاهی و مهارت مدرس و البته شرایط و امکانات آموزشی دارد.

 های تدریس از  یث تحقق اهداف آموزشی و تربیتی: مقایسه روش3 جدول

 یاهداف آموزشی و تربیت روش تدریس

 انتقادی، تقویت قوه استدالل تقویت تفکر پرسش و پاسخ

 پروژه
های زندگی، توان  ل مسأله، خودتنظیمی، ا ساس افزایش مهارت

 خالقیت، افزایش جرأت ورزی و جسارت مسئولیت، بروز
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 کاربردی بودن محتوای درسی پذیری، امکان تلفیق دروس،مشاهده رویدادهای جاری

 بیان، ابراز وجود، اعتماد به نفستقویت فن  ایفای نقش

 خالقیت های اجتماعی و بروزارتقای مهارت روش مشارکتی

 انتزاعی، تقویت تمرکز و توجه تقویت تفکر سخنرانی

 علمی بازدید
های اجتماعی، تقویت تلفیق دنیای واقعی با دانش نظری، ارتقای مهارت

 رو یه گروهی

 های تحقیقمنبع: یافته

توان چنین استدالل کرد که هریك از می 3 آمده در جدولدستنتایج بهبا توجه به 

اما به جهت  های تدریس قابلیت تأمین برخی از اهداف آموزشی و تربیتی را دارند،روش

ای بودن این شاخه از دانش، رشتهتنوع موضوعات رشتۀ مطالعات اجتماعی و میان

افزایی در تأمین تواند موج  هممی کارگیری روش تلفیقی در روش تدریس و آموزشبه

 اهداف و محقق شدن درصد بیشتری از اهداف آموزش این رشته گردد.

 گیرینتیجه 

دستیابی به این  .دارد فراگیرانآموزش مطالعات اجتماعی نقشی اساسی در اجتماعی شدن 

 هایفرصت تدارکو  عمتنو هایروش کارگیریبه یتوانمند در زمینه معلمانبه  هدف

و  یابیهألمسمهارت ر با تأکید بوا دهای یادگیری را ایشان با بتوانند  تیادگیری اس

جدید  هایروشگیری از هرهبا بو  های مختلفشیوه هی فراگیران بیطحهای متظرفی

ا نیازهای بآن ق درسی و تطبی ۀرنامبلیل حت همچنین باید مهارتطرا ی و تدوین نمایند 

درسی مطالعات  ۀرنامبه ب تنسبمناس   تیشناخ ابتوانند بو  داشته یادگیرندگان را

تا  کنندآموزان کمك به دانش. طرا ی نمایند اثربخشی راهای یادگیری تاجتماعی فرص

 دست آورند، پرسش کنند، به کاوش بپردازند، استدالل درکی بنیادین از مفاهیم علمی به

هایشان را با یکدیگر در میان بگذارند، نمایند، دانسته و مشارکت کنند، با یکدیگر همکاری

رو بر از اینهای مختلف درک کنند. خود را ارائه نمایند، محتوا و موضوع را به شیوه نظرات

شود معلمان در آموزش مطالعات اجتماعی به های پژوهش  اضر پیشنهاد میاساس یافته

ها به اثربخشی طریق تلفیق این روش های تدریس پرداخته و ازتنوع استفاده از روش

های تدریس خود بیفزایند، همچنین معلمان در آموزش مطالعات اجتماعی در بخش

آموزان را در امر تدریس مشارکت داده و های تدریس فعال دانشمختلف از طریق روش

 دار نمایند.یادگیری آنان را در موضوعات مختلف عمق بخشند و یادگیری آنان را معنی
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گیری از روش تدریس همچنین مدیران آموزشی شرایط بازدیدهای علمی و همچنین بهره

ایفای نقش و روش مشارکتی را در مدارس تسهیل نمایند. چنانچه معلمانِ آموزش مطالعات 

آموز های تدریس نوین، دانشاجتماعی جهت دستیابی به اهداف این درس از طریق روش

های توانند زمینهالوه بر تحقق اهداف برنامه درسی، میمحور و فعال اقدام نمایند، ع

 یادگیری اثربخش و عمیق را در فراگیران تقویت کرده و یا فراهم آورند.
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