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های تدریس اعضای تیم، جستجوی  در آموزش درس تاریخ کاربردی است. همچنین روش

های تدریس کاربردی در آموزش جغرافیا بیان شده است.  موقعیت و گردش علمی ازجمله روش

گرایی عنوان  شناسی، روش استقرایی و ساخت های تدریس درس جامعه یکی از بهترین روش

 شده است.

 روش تدریس، روش تدریس فعال، آموزش مطالعات اجتماعیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

های تدریس معلم محور است،  وپاسخ ازجمله روش روش  فظ و تکرار، سخنرانی، پرسش

وسیله معلم هدایت  اً بههای آموزش و یادگیری عمدت در این نوع از تدریس فعالیت

آموزان یا دانشجویان را به صورتی  شوند و معلم نقش هدایت فرایند یادگیری دانش می

های تدریس سنتی  (. یکی از مشکالت روش464، 0594آشکار بر عهده دارد )سیف،

کم ذهن  باشد. با این روش کم انتقال معلومات از ذهن معلام باه ذهان شاگرد می

شود کاه نیاز و فکرشان متناس  نیست و این امر  باشته از مطالبی میآموزان ان دانش

تدریج از یادگیری  وار تکرار کنند و به اند طوطی ها آنچاه را کاه آموخته شود آن باعث می

ها نقش مؤثری را ایجاد  تنها در سازندگی آن ا ساس کسالت نمایند و چنین یادگیری نه

کند.  های علمی را فراهم می زدگی از فعالیت ای و دلکند، بلکاه زمیناه رکاود علم نمی

شناسی رفتاری یا رفتارگرایی است، اما از  این نوع از روش تدریس برخاسته از مکت  روان

گرایی  شناسی مانند شناخت تر روان دو سه دهه پایانی قرن بیستم به بعد رویکردهای تازه

رویکردها معلم نقش هدایتگر دارد و  و ساختن گرایی پا به میدان گذاشتند، در این نوع

گیرند. اگر هدف  آموزان خود فعاالنه مسئولیت در  و فهم مطال  را بر عهده می دانش

آموزانی توانمناد، شهروندان و افرادی  نظام آموزشی آن است که با تربیات کاردن، دانش

ش علمی، مفید تحویل جامعه دهد بایاد زمیناه مناسا  بارای رشاد و ارتقاای بین

های آزاد و خالق، مهارت  ل مسئله و برخورد علمی باا ماسائل فراهم گردد.  اندیشه

آموزان  هایی متمرکاز گردناد کاه دانش های مدارس باید بر روش افزون بر این برنامه

های چگوناه آماوختن را از طری  تفکر و  خاطر سپردن، قابلیت جای آموختن و به به

ل و ماشکالت یااد بگیرناد. زیارا در چناین  االتی است که برخورد منظم با مسائ

کند. بارای تحق  چنین  کند و فراگیار ا اساس مفیاد باودن می آموزان رشد می دانش

های فعاال تادریس بسیار مهم است   کارگیری روش اهدافی بررسی وضعیت موجود و به

اد، عوامل اثرگذار مشخص های جدی کارگیری روش زیرا با بررسی وضعیت موجاود و به

 گیرد. شوند و اصال ات بهتر و آسان صورت می می
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 پیشینه تحقیق

های تدریس فعال در زمینۀ تدریس کتاب مطالعات  با توجه به اهمیت موضوع روش

 پردازیم. گرفته در خصوص این موضوع می های صورت اجتماعی، ابتدا به پژوهش

 روش اجتماعی: الگوی علوم دبیران عنوان با ای با ( در مقاله0565بران )شله خلیلی

یابی به معرفی و  روش ساخت شناسی جامعه و اجتماعی علوم دروس در فعال تدریس

 یابی و تأثیر آن بر آموزش مطالعات اجتماعی پرداخته است. اجرای روش ساخت

 بر گروهی بحث تدریس روش عنوان تأثیر ای به ( در مقاله0564فروغی و همکاران )

 علوم درس در اصفهان 3 نا یه مدارس راهنمایی دوم سال آموزان دانش قیتخال

آموزان  اجتماعی به بررسی تأثیر آموزش به شیوه بحث گروهی بر خالقیت دانش

آموزان  پرداختند، نتایج بیانگر تأثیر معنادار روش تدریس بحث گروهی بر خالقیت دانش

 بود.

ز خالقیت و نوآوری در آموزش جغرافیا به تحلیل های نو ا ( در مقاله نمونه0595صابری )

ها در گسترش تفکر خالق فراگیران جغرافیا پرداخته  های نوین و تأثیر آن و بررسی روش

 است. این مقاله با توجه به تجربه عملی در تدریس جغرافیا به نگارش درآمده است.

ها و بایدها  ریخ  ضرورتهای نوین آموزش تا ( در مقاله روش0593زاده و همکاران )امینی

های نوین برای تدریس تاریخ را بیان کرده  ترین روش صورت مختصر شش روش از مهم به

 است.

 مبتنی آموزشی الگوی ای با عنوان طرا ی ( در مقاله0598محمودی بردزی و همکاران )

 و در  مفاهیم بر آن اثربخشی بررسی و اجتماعی مطالعات درس برای وپاسخ پرسش بر

 آموزشی آموزان با دو روش کمی و کیفی به بررسی اثربخشی الگوی دانش انتقادی کرتف

وپاسخ پرداختند و نتایج  اکی از آن است که آموزش با الگوی  پرسش بر مبتنی

وپاسخ باعث افزایش در  و فهم و تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی در  پرسش

 شود. آموزان می دانش

های تدریس  عنوان گذری تاریخی بر روش به ای ( در مقاله0596صحرایی و ر متی )

های نوین تدریس و تأثیر آموزش مطالعات  نوین در مطالعات اجتماعی به بررسی شیوه
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اجتماعی در فرایند اجتماعی شدن پرداختند و در نتیجه به نقش فعال معلم در تدریس و 

 شده در کتاب اشاره نمودند. تکمیل اطالعات ارائه

های نوین، تدریس درس مطالعات  دهد استفاده از روش شده نشان می ور تحقیقات انجاممر 

کند و منجر به گسترش تفکر خالق فراگیران و افزایش پویایی  اجتماعی را اثربخش می

صورت  شود. تفاوت مطالعه  اضر با کارهای دیگر این است که در این تحقی  به کالس می

یی به توضیح و تفسیر چند روش تدریس مطلوب برای هر سه کامل و با ارائه نمونه اجرا

گرفته ما شاهد توضیح  های صورت اما در پژوهش ،ایم بخش کتاب مطالعات اجتماعی پرداخته

 های نوین تدریس یا صرفاً ارائه مطال  نظری در خصوص تدریس فعال هستیم. مختصر روش

گونه که باید از  تأسفانه آنبنا بر تجربه کارورزی، در آموزش مطالعات اجتماعی م

شود و  های سنتی اکتفا می شود و به روش های تدریس فعال استفاده نمی روش

که در محافل  رغم این کنند و علی وار مطال  اکتفا می آموزان نیز به  فظ طوطی دانش

علمی و تربیتی و  تی اجرایی صحبت از فعال بودن شاگرد، رشد فکری و آزاداندیشی 

 اند.  هایی جنبۀ عملی نیافته نظرگاهمالً چنین شود، ع می

 اهداف تحقیق

های تدریس فعال مؤثر و کاربردی در  هدف از نگارش این مقاله بررسی برخی از روش

تدریس دروس مطالعات اجتماعی دوره اول دبیرستان بود تا راهنمایی کاربردی در اختیار 

شناسی  وزش جغرافیا، تاریخ و جامعهمعلمان قرار گیرد، بنابراین به تفکیک سه  وزه آم

های تدریس فعال متناس  با هرکدام معرفی شده است و نمونه اجرایی نیز ذکر  روش

های  های تدریس گروه شده است. یکی از اهداف این پژوهش ارائه نمونه اجرایی روش

کوچک، ایفای نقش و کارت مشارکتی در  وزه آموزش تاریخ مطالعات دوره متوسطه اول 

های تدریس اعضای تیم، جستجوی موقعیت و  ست. همچنین بررسی کاربردی روشا

های  گردش علمی نیز در  وزه آموزش جغرافیا و بررسی کاربردی تعدادی از روش

 شناسی نیز اهداف پژوهش است. تدریس فعال جهت تدریس دروس جامعه
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 مبانی نظری

اف تعریاف کارد: کاس  داناش و صورت مختل توان به مفهوم یادگیری را می :0یادگیری

های گونااگون  ال کاردن ماسائل  های متنوع و راه های مختلف، مهارت اطالعات، عادت

عنوان کاس  رفتارهاا و اعماال ماضر و ناپاسند. پاس یاادگیری  اوزۀ باسیار   تی به

است اما توجه است که هرچند یادگیری تغییر در رفتار  شود. قابل ای را شامل می گسترده

شود  زیارا یاادگیری تغییار ناسبتاً  هار ناوع تغییر در رفتاار یادگیری محسوب نمی

پایادار را گویناد. باسیاری از تغییرات که  اصال عوامال خاستگی، هیجاانی، 

روند، در شمار یادگیری محسوب  سرعت از بین می انگیزشای، بازتاابی و غیاره هاستند به

 (.45: 0599و فالح،  شوند ) سینی نس  نمی

 طرا ی اساس بر شاگرد، و معلم متقابل رفتار یا تعامل از است عبارت تدریس» :2تدریس

مانند:  مختلف مفاهیم شاگرد، تدریس رفتار در تغییر ایجاد برای دار معلم، هدف و منظم

 که را تغییراتی انواع طورکلی به و رفتار های شیوه ها و عادت باورها، ها، گرایش ها، نگرش

، به نقل از 0565)میرزامحمدی، « گیرد برمی در را کنیم ایجاد شاگردان در خواهیم می

 (.30الهی: مقرب

ای که باعث  گونه وسیله معلم، به روش تدریس عبارت است از تنظیم مطال  درسی به

 یادگیری ساده شده و -آموزان شود  تا از طری  آن فرایند یاددهی  درگیری و مشارکت دانش

های تدریس فعال مستلزم استفاده از راهبردهایی است  تر و مؤثرتر شود. روش یادگیری عمی 

 (.047: 0591زاده، آموزان فراهم سازد )مرتضوی هایی را برای فعالیت دانش چنین فرصت

 روش

ای و اسنادی است و تحقی   اضر نوعی مطالعه تحلیلی  روش پژوهش  اضر کتابخانه

های چاپی استفاده شده است.  قی   اضر از انواع مقاالت و کتابکاربردی است. در تح

های هفتم، هشتم  های مطالعات پایه شده بر اساس دروس کتاب های تدریس گزینش روش

 باشد. و نهم می

                                                             
1-learning 

2- teaching 
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 های تحقیق یافته

 های تدریس مطلوب برای آموزش تاریخ روش -0

سی دارند. بررسی کننده در تحق  اهداف یک برنامه در های تدریس نقش تعیین روش

دهد که یکی از مشکالت مهم این  وضعیت موجود آموزش تاریخ در مدارس ما نشان می

های سنتی همچون  درس مربوط به روش تدریس است. بیشتر معلمان همچنان از روش

آموزان استفاده  ... به دانش وجواب و سخنرانی، روخوانی کتاب، دیکته کردن، سؤال

آموزان در  ت در این  الت معلم محوری و عدم دخالت دانشکه پیداس کنند. چنان می

دهد. این موضوع خود، از عوامل  فرایند یاددهی یادگیری رویکرد اصلی را تشکیل می

آموزش مشارکتی  آموزان به درس تاریخ است. عالقگی دانش اصلی افت تحصیلی و بی

ش و سواد تاریخی بر تاریخ به دنبال کس  بینش و سواد تاریخی است. دستیابی به بین

این دیدگاه استوار است که تاریخ تنها یک درس نیست که فقط افراد در دوره مدرسه 

مجبور به مطالعه آن باشند بلکه فهم گذشته بخشی از زندگی هر فرد در سراسر زندگی 

 است و ضرورتی برای هر شهروند آگاه و مسئول در دنیای امروز است.

فعال و پویا ممکن است در اوایل سخت و پیچیده به نظر های  کارگیری روش اگرچه به

آموزان در این زمینه تجربه کافی فعالیت الزم را کس   برسد، چراکه معلمان و دانش

اند، ولی پس از اجرای چند روش مؤثر فرایند یاددهی یادگیری روان و آسان خواهد  نکرده

آموزان  عال درس تاریخ، دانششد. کارشناسان بر این باورند که در فرایند یادگیری ف

ای که از توانایی انجام یک مهارت با  آورند، دامنه ها را به دست می ای از قابلیت دامنه

رسد. این رویکرد به  شود و با توانایی انجام مستقل آن به پایان می کمک دیگران آغاز می

 (36-37: 0595شود آنان از تجارب یادگیری لذت ببرند. )مروتی،  یادگیری موج  می

 0روش ایفای نقش 0-0

هایی که  توان از آن برای تجسم عینی موضوعات و درس ایفای نقش روشی است که می

آموزان در ایفای نقش با نمایش  برای نمایش مناس  باشااند اسااتفاده کرد. دانش

های دارای مسئله و سپس بحث دربارۀ آن نمایش، مسائل روابط انسانی را کشف  موقعیت

                                                             
1- role playing 
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ها و راهبردهای  ها، ارزش توانند ا ساسات، نگرش آموزان با همدیگر می دانش کنند. می

ریزی و  (، معلاام، برنامه513: 0561گشایی را کشف نمایند. )جویس و همکاران،  مشکل

ای  گیرد و در  قیقت کارگردان نمایش اساات. عده مدیریت برنامۀ نمایش را به عهده می

آموزان تماشاچی هستند و در پایان  ن اصلی و بقیه دانشآموزان در نقش بازیگرا از دانش

پردازند. این روش به شاگردان کمک  اجرای نقش، به ارزشیابی و تحلیل نمایش می

ها و ادراکات خود  ها و ارزش کند تا ا ساسات خود را دریابند، بینشی نسبت به نگرش می

های  ش کنند. از ویژگیهای درسی را به طرق گوناگون کاو به دساات آورند و موضوع

کنندگان با عملیات نمایشاای و ایفاگران نقش،  ممتاز نمایش این است که مشاهده

بینند و  کالسان خود را می کنند، با هیجان عملیات نمایشی هم ارتباط عاطفی برقرار می

آموزان برای مشاهدۀ  کنند. چون تمام  واس دانش خود را در صحنۀ نمایش ا ساس می

: 0570گیرد. )صفااوی، شود، عمل یادگیری نیز بهتر انجام می کار گرفته می نمایش به

کارگیری این روش در درس تاریخ زمینۀ مناسبی برای تفهیم مسائل تربیتی،  ( به017

شود که  های کالمی آنان نیز تقویت می مهارت آموزشی و اخالقی است. در این روش،

داده است که فراگیران برای یادگیری ساز در  اطراف است. تجربه نشان  خود سب 

شوند و در آن شرکت  مطالبی که خود در آن شرکت فعال دارند، بهتر برانگیخته می

 کنند. می

اند از: شناسایی و انتخاب موضوع، نوشتن نمایشنامه،  مرا ل روش ایفای نقش عبارت

، اجرا و نمایش ها، تهیه امکانات و تجهیزات الزم، آمادگی و تمرین مقدماتی تعیین نقش

 (.550: 0569خانی،وبررسی و ارزشیابی )فضلی دادن، بحث

 اجرای نمونه تدریس به روش ایفای نقش 0-0-0

 دورۀ تحصیلی: پایه نهم

 موضوع: دورۀ صفویان

های قدرتمند مطالبی یاد بگیریم.  ی تاریخ یکی از سلسله خواهیم درباره معلم: امروز می

ایم به کالس بیابید و برای شما  وی دعوت کردهدر این درس، از یکی از پادشاهان صف

 صحبت کند )راهبرد ایجاد انگیزه(.
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باره،  دانم دراین طور که گفتم، موضوع بحث ما  کومت صفویه است الزم می معلم: همان

بار از روی درس کتاب  آموزان یک توضیح مختصری به شما بدهم.  اال یکی از دانش

آموزان برای  یریم. در این دو جلسه، بعضی از شما دانشبخواند تا همه در جریان قرار بگ

 بقیه نمایش خواهند داد )انتخاب موضوع(.

صورت نمایش اجرا کنیم، ابتدا باید برای آن  که بتوانیم این درس را به معلم: برای این

گیرند. آنان باید سعی  نفری، این کار را به عهده می نامه بنویسیم. یک گروه پنج نمایش

های دیگر شما باید  های این درس بدهند. گروه های اصلی را به شخصیت نقشکنند 

اندیشی بپردازند. در جلسۀ بعد،  فضاسازی کنند و برای فراهم آوردن امکانات الزم به هم

خوانند  نامه بودند. متن خود را برای شاگردان می اعضای گروهی که مأمور نوشتن نمایش

بنابراین، در این مر له با نمایشنامۀ ساده آماده اجرا دهند   و همه دربارۀ آن نظر می

 .نامه( )نوشتن نمایش شود می

آموزان  ها به دانش آموزان و معلم، نقش که نمایش نوشته شد، با نظر دانش بعد از این

 شود. توانمند واگذار می

اسامی ها را دارند، اعالم آمادگی کنند. من  آموزانی که توانایی اجرای نقش معلم: دانش

توانند نظر خود را در مورد افراد داوطل  و  نویسم. بعد همه می آنان را روی تخته می

 ها(. که چه نقشی برای آنان مناس  است، بیان کنند... )تعیین نقش این

نامه و تمرین  توان تجهیزات موردنیاز برای اجرای نمایش را در  ین نوشتن نمایش می

 هیزات(.فراهم آورد )تهیه امکانات و تج

نمایند )آمادگی و  طور آزمایشی فعالیت می آموزان برای مسلط شدن بر اجرا، به دانش

 تمرین(.

خواهم که با دقت، نمایش را تماشا کنند و از  کننده می آموزان مشاهده معلم: از دانش

 .مطال  و موضوعات مهم یادداشت بردارند )اجرا و نمایش(

کنم. نمایش بسیار  ز و فراهم آورندۀ امکانات تشکر میهای بازیگر، فضا سا معلم: از گروه

خوبی بود و همه از دیدن آن لذت بردیم. از تماشاگران هم متشکرم که با دقت، به 

ای گرفتید؟  نوبت بگویید که: از این نمایش چه نتیجه موضوع نمایش توجه کردند.  اال به
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وبررسی و  )بحث را هم بگوییدها چگونه بود؟ در این زمینه، نظر اصال ی خودتان  بازی

 .ارزشیابی(

 0های کوچک روش گروه 0-2

صورت  شوند و هر گروه به هایی تقسیم می آموزان کالس به گروه در این روش دانش

کننده را دارد و  پردازد. معلم در این روش فقط نقش هماهنگ مسااتقل به یادگیری می

دهد  متفاوت از دیگران انجام می ها هسااتند که هر یک فعالیت ویژۀ خااود را این گروه

( اگر موضوع درس گسترده باشد، هرکدام از 31: 0575)پاشاشااریفی و کیامنش، 

بندی  توانند در زمینۀ بخشی از موضوع، مطالعه کنند و در پایان با جمع ها می گروه

ها، اطالعات جمعی از موضوع درس، مورد بررسی و مطالعه قرار  های تمام گروه یافته

آموزان کالس را به  توان دانش مثال، برای مطالعۀ یک دورۀ تاریخی می عنوان گیرد. به می

هایی تقساایم کرد تا یک گروه مسائل سیاسی، گروهی مسائل اقتصادی و گروهی  گروه

دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی را مطالعه کنند و سپس هر گروه نتیجۀ کار خااود را در 

ن روش نیازمند آمادگاای کافی و تهیۀ مطالبی باارای مطالعه کالس عرضه کند. البته ای

تواند به  که هدایت صحیحی از جان  معلم صورت گیرد می ها اساات و درصورتی گروه

یادگیری کمک کند. نقش معلم در این روش فراهم ساااختن شاارایط و امکانات است 

شود )امینی زاده و خسروی، آموز ایجاد  ای که تغییرات مطلوب در رفتار دانش گونه به

0593 :54). 

 های کوچک اجرای نمونه تدریس به روش گروه 0-2-0

 دوره تحصیلی: پایه نهم

 موضوع: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

 سازی: آماده

سازی آن است. سؤاالت  یکی از نکات کلیدی برای یادگیری موف  در گروه کوچک، آماده

 سازی بحث در گروه کوچک باشد: واند راهنمای آمادهت زیر می

 آموز چه چیزی را یاد بگیرد؟ خواهیم دانش . می0

                                                             
1 -Small groups 
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 خواهیم آن را به او یاد دهیم؟ . چگونه می5

 . چگونه مطمئن شویم که موضوعات موردنظر را یاد گرفته است؟5

 

 نقشه ذهنی:

لسه در مرکز نوشته شود و برای تهیه نقشه ذهنی باید بر روی تابلوی آموزشی، عنوان ج

 هایی از عناوین یا سؤاالت، پیرامون آن یادداشت شود. سپس زیرمجموعه

دهند و نکات مهم هر شاخه  سپس هر گروه در مورد هر شاخه توضیحات خود را ارائه می

 کنند. را در کنارش یادداشت می

 

 : توضیحات ضروری در این بحث0شکل 

 های مشارکتی تروش کار 0-3

 دوره تحصیلی: پایه هفتم

 های بزرگ در ایران باستان گیری امپراتوری موضوع: شکل

 نفر 51وسایل الزم: قطعات مربع مشارکتی دو سری برای 

قسمتی( با استفاده از  5مربع  3چگونگی اجرا: الف( دوسری قطعات مربع مشارکتی )

 شود. دورنگ مقوا تهیه می

شود  آموزان خواسته می ی را درون پاکت ریخته و از دانشقطعه مقوای رنگ 51ب( 

شود بدون اینکه باهم  رف بزنند  ها خواسته می هرکدام یک قطعه را بردارند. سپس از آن

بندی اولیه، توضیح  های خود به دو گروه تقسیم شوند. پس از گروه با توجه به رنگ کارت
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ه در دست دارند با قطعات دو نفر دیگر، ای ک شود که با کنار هم قراردادن قطعه داده می

 نوعی باهم مرتبط است. هایشان به شود که عناوین روی کارت یک مربع کامل درست می

ها،  به ارتباط بین عنوان کارت شود با توجه  آموزان فرصت داده می اینجا به دانش

باهم  ها های خود را پیدا کنند  سپس هر گروه در مورد کلمات روی کارت گروهی هم

ها استفاده شده  وگو کنند و متن کوتاهی تنظیم کنند که از هر سه کلمه روی کارت گفت

 دهد. باشد. در انتها هر گروه نتیجه کار خود را به کالس گزارش می

تواند کمتر یا بیشتر شود   های سری دوم می آموزان تعداد مربع با توجه به تعداد دانش

عنوان رابط یا دستیار  ها یک سری اضافه به ز مربعنفری از یکی ا 55مثالً در کالس 

 توان استفاده کرد. می

هایشان مثل هم است بخواهد  تواند از هر دوگروهی که کارت در مر له پایانی، معلم می

شده  که در متن نوشته در کنار هم قرار گیرند و یک متن مشتر  تهیه کنند. درصورتی

ها با یکدیگر شده باشد از طرف معلم مورد  ط تمدنای به ارتبا آموزان اشاره توسط دانش

تواند با طرح سؤاالتی زمینه را  تشوی  بیشتری قرار گیرند. پس از انجام فعالیت، معلم می

 برای بحث بیشتر در کالس فراهم کند. سؤاالتی مانند:

 ای یاد گرفتید؟ . چه چیز تازه0

 ها را بیشتر دوست داشتید؟ . کدام گروه کارت5 

 های قدیم چه ارتباطی با هم داشتند؟ مدن. ت5

کردید کدام تمدن را برای زندگی انتخاب  . اگر شما در دوران گذشته زندگی می4

 کردید؟ می

 رو شدید؟ هایتان با چه مشکلی روبه گروهی . برای پیداکردن هم3

های دیگر دارد؟  شود تأثیری در تمدن . آیا پیشرفتی که در یک تمدن  اصل می8

 (36: 0595)مروتی،  چگونه؟
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 هایی از مربع های مشارکتی: نمونه2شکل 
 

 

 های تدریس مطلوب برای آموزش جغرافیا روش -2

 شهروندان او فراگیران که است این آن و کند می فکر مهم عامل یک به جغرافیا معلم

 شود می سب  ایران جغرافیایی محیط از ها آن علمی دریافت و هستند کشورمان آینده

 از باید نوآوری و خالقیت بنابراین کنند. کمک آن توسعه به خالق های روش با که

 باید شهروند هر گیرد. نشئت فراگیران و جغرافیا معلم با مناس  تعامل و درس کالس

 عملکرد  تی و بکوشد زیستی فضای در مثبت تغییرات و مسئولیت  س گسترش در

 نقد مورد است، کرده ایجاد خود جغرافیایی محیط در که ییراتیتغ مورد در نیز را خود

 دهد. قرار بررسی و

 و متفکر فراگیران پرورش آن، سرانجام اما نیست، ساده جغرافیا در خالقیت آموزش

 و تفکر ابعاد نیز خود که یابد درمی بین دراین جغرافیا است. معلم نوآور و خردمند

 در خالقیت آموزش اصل است. شده تبدیل توانا و خالق متفکر و پیموده را نوآوری

 به رجوع با باید جغرافیا فراگیر که است این آن و نهفته مهم عامل یک در جغرافیا

 علم در نوینی کند، مفاهیم در  را جغرافیایی مفاهیم و ها پدیده خود هایتوانایی

 نظران ا  ص از است. بسیاری خالقیت و اکتشاف معنای به این و بسازد جغرافیا

است  مدارس در سنتی هایروش  اکمیت نتیجه آموزان دانش تفکر فقر که معتقدند

 جغرافیا علم که در الی کند، نمی تولید را چندانی خالقیت ( که031: 0591)شعبانی، 

 شروع جغرافیا های کالس از مهم این و است دانش تولید نیازمند علوم همه مانند
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 نظر جغرافیایی محیط به نوآوری با جغرافیا فراگیر ایدب دانش تولید برای شود. می

 (.59: 0595بیندازد )صابری، 

 روش اعضای تیم 2-0

 قطعات همه وقتی که است تصویری جورچین یک شبیه تیم اعضای تدریس طرح

 موضوع کل روش این شود. در می دیده کامل تصویر باشند هم کنار در پازل یا جورچین

 به آن تدریس و شده تعیین بخش مسئول فراگیر هر و شود می تقسیم اعضا بین

 داده آموزش درس کل دهند، انجام را خود کار اعضا همه که هنگامی و است دیگران

 این فراگیران به طرح این شود. می انجام اعضا توسط تدریس طرح، این در شود. می

 شوند. برهخ و کنند مطالعه اند شده مسئول که بخشی مورد در که دهد می را انگیزه

 طور همین کنند. کمک خودشان تیم به که سازد می قادر را آنان مطل  بر تسلط چون

 دوستشان به مطل  ارائه در تا کنند می پیدا انگیزه بینند می آموزش که تیمی اعضای

 این کند. بیان دیگران برای است گرفته یاد و کرده مطالعه را آنچه بتواند تا کنند کمک

 اتفاق بهتر یادگیری تا کند می فراهم شرایطی و انگیزد برمی را دشانتعه همچنین کار

 برای و واقعی مشکالت  ل برای اند آموخته آنچه از استفاده به را آموزان دانش بیفتد.

 ایجاد را تجربه این همیاری طری  از کند. یادگیری می ترغی  هایشان تجربه سازی غنی

 اعضای بگیرند. یاد بهتر و بیشتر یادگیری، از بردن لذت ضمن آموزان دانش که کند می

 دارند. در مشارکت هم با رقابت جای به و هستند متفاوتی کارایی سطوح در گروه هر

 این ها گروه شود. شعار می آن جایگزین جویی سبقت و تعطیل جویی ستیزه ها گروه بین

بازد و همه  رنگ می« بازنده» واژه «.ام برنده هم من شوی می برنده تو اگر»که:  است

 ا ساس خوبی از یادگیری دارند، اگرچه ممکن است به یک اندازه یاد نگرفته باشند.

 را ها آن آموزان، دانش پیشین های آزمون و ها دانسته پیش به توجه با معلم روش این در

 مشغول فراگیری به خود، یادگیری سرعت تناس  به سپس ها آن و کند می بندی دسته

 یکدیگر های فعالیت کنترل مسئول آموزان دانش کنند، می کمک هم به اعضا شوند. می

 کنند. از می کار مبحث یک روی و گیرند می برعهده را مطال  پیشروی هدایت و شوند می

 کالسی های گروه همه در مسئولیت  س به ها آن التزام تیم، اعضای بارز های ویژگی

 یاد جداگانه گروه هر اعضای بلکه دهد نمی رسد معلم یا مربی است. جانبه همه صورت به
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: 0598نمایند )سعیدی،  می ارائه کالس در را نتیجه پایان در و گیرند می یاد هم با گیرند، می

35.) 

 اجرای نمونه تدریس به روش اعضای تیم 2-0-0

 دوره تحصیلی: پایه هشتم

 های کره زمین موضوع: قاره

 شود: می انجام مر له چند در روش این

 هدف  معیارهای با معلم توسط بندی گروه اول:

 هر در  ال درعین و گیرند می یاد کالس در آموزان دانش همه را درس یک دوم: کل

 را عنوان آن بایست می و است یک قاره یادگیری دار عهده عضو، یا شخص هر گروه،

 کند. تشریح و تبیین خوبی به خود گروه برای

 هر از شد، انجام شده تعیین زمان در ها گروه همه عالیتف و کار وقتی مر له، این سوم: در

 تشکیل را تخصصی و جدید گروهی اند، گرفته یاد را مشابهی مطل  که اعضایی گروه،

 دهند. می

 اند، کرده مطالعه قاره را های یک ویژگی فقط اعضا که همه تخصصی، گروه چهارم: در

 اطالعات تکمیل سب  و گذاشته هم اختیار در را موضوع از خود در  و ها دانسته

 شوند. می مشتر  عنوان آن پیرامون در یکدیگر

 چهارم مر له در و گرفته شکل سوم مر له در که تخصصی های گروه اعضای پنجم:

 اطالعات و برگشته خود اولیه گروه به دوباره داشتند، اطالعات تکمیل و اندیشی هم

 کنند. می کامل را یقبل های دانسته و ها آموزش و ارائه را جدید

 کل تا کند می انتخاب ها گروه میان از را نفر یک قیدقرعه به معلم مر له این ششم: در

 ارائه را تکمیلی توضیحات و اطالعات معلم آخر در و دهد توضیح همه برای را درس

 کند. می تصحیح را ا تمالی نواقص و دهد می

 یادگیری سطح کلی در مورد یریگ نتیجه و معلم توسط انفرادی آزمون *برگزاری

 آموز. دانش هر برای کل نمره استخراج و گروهی و فردی طور به آموزان دانش
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 :0روش جستجوی موقعیت 2-2

 روش، این در است. موقعیت جستجوی روش مشارکتی، و فعال های روش از دیگر یکی

 مطال  و مفاهیم شده، طرا ی های ازپیش  موقعیت در فعاالنه  ضور ضمن آموزان دانش

 جویی، مشارکت روش، این مهم های ویژگی گیرند. از می یاد مطلوب نحو به را درسی

 است. یکدیگر به نیاز ا ساس و دیگران به اعتماد اجتماعی، تعامل

اند از: انتخاب موضوع و استخراج اهداف درس،  مرا ل روش جستجوی موقعیت عبارت

: 0569خانی، یابی، توصیف موقعیت )فضلی موقعیتفضاسازی،  ضور در موقعیت، توجیه روش، 

500.) 

 اجرای نمونه تدریس به روش جستجوی موقعیت 2-2-0

 دوره تحصیلی: پایه هفتم

 ها موضوع: استان

 و کنیم مسافرت هایی استان همۀ به است قرار دارم. ای مژده شما برای معلم: امروز

 نمایش برای آموزان شدان ترتی ، بدین بیاوریم دست به ها آن مورد در جالبی اطالعات

 انگیزه(.  ایجاد شود )راهبرد می برانگیخته آنان عالقۀ و شوند می آماده پانتومیم یا

 و است ایران مورد در ما امروز سازی(: درس انگیزه راهبرد اجرای از )پس معلم

 با را کار این خواهیم نمی بیاوریم  اما دست به اطالعاتی آن های استان دربارۀ خواهیم می

 پایان در ام. کرده انتخاب جالبی بسیار روش امروز من دهیم. انجام نمایش، یا سخنرانی

 موضوع(. بیان و کنیم )انتخاب پیدا دست هایی هدف به امیدوارم هم درس

کنید.  کمک من به کارها در باید بگیریم، یاد را درس این بهتر چه هر که این برای معلم:

 نقشه، رسم از پس کنیم. معلم رسم زمین روی را ردنظرمو نقشۀ تا بیایند نفر سه  اال

 نویسد )فضاسازی(. می ها کارت بر روی زیر، صورت به را ها استان از یک هر نام

 دو با شوند. معلم می دعوت موردنظر مکان به آموزان دانش ی فضا همه شدن آماده از بعد

 معلم: برای کند و می شروع را کار کنند، می ایفا را دستیار نقش که آموزانی دانش از تن

                                                             
1 -Orientation 
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 این دور همه  اال باشید. داشته نظم و کنید همکاری کامالً  باید برنامه، این اجرای

 موقعیت(. در بایستید ) ضور نقشه

 شرح را بعدی دستورالعمل و روش تا بایستید ایران مرزهای روی دقیقه چند لطفاً معلم:

 شده نوشته آن روی ها استان از یکی نام کارت که یک من، توضیحات از بدهم. بعد

ها  نکته این به فعالیت، شروع از پیش اما چسبانیم. می شما از هرکدام پشت به است،

 کنید: توجه

 نپرسید. کسی از را خود به مربوط استان نام  -0

 یا کالمی به توانید می بزنید. شما  رف نباید عنوان هیچ به مر له، این در -5

را  کارها بقیۀ برسند. خود محل به تا کنید راهنمایی را خود دوستان پانتومیم،

 روش(. دهم )توجیه می توضیح فعالیت  ین در هم

 دارید. وقت دقیقه مر له، این در کنید. شروع را کار من، توضیحات به توجه با معلم: اکنون

 هدایت مناس  های موقعیت به را خود دوستان غیرکالمی، های روش به آموزان دانش

 کارتشان روی آن نام که استانی محدودۀ روی دیگران، کمک اساس بر خود، و دکنن می

 گیرند. می قرار است، شده نوشته

 در که بپرسم من تا بایستید خود استان روی  رکت بدون  اال است. تمام وقت معلم:

 هستید. استان کدام

 اکثر اگر پرسد. می سؤاالتی آنان از و رود می آموزان دانش سراغ به معلم آنگاه

 موقعیت شناخت در که گفت توان می باشند، کرده پیدا را خود جای آموزان دانش

 به باید اند، ایستاده دیگری جای در اشتباه به که آموزانی اند. دانش بوده موف  ها استان

 موقعیت آموزان دانش روش، این با بپردازند. خود اشتباه اصالح و موقعیت تعیین

 یابی(. گیرند )موقعیت فرامی را ایران یها استان جغرافیایی

 هر با و میایم شما سراغ به بود.  اال عالی خیلی متشکرم. کارتان شما تالش از معلم:

 بدهید. من به درستی اطالعات کنید سعی پس کنم. می مصا به جداگانه کس

 سمت به دیگر آموزان دانش از باشد، ها استان تعداد از بیش تعداد شاگردان اگر

 .کنیم می استفاده کننده صا بهم

 کجایی؟ خراسان، بزرگ استان روم  می رضوی خراسان استان سراغ به اول معلم:
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 بفرمایید. هستم  اینجا من آموز: دانش

 موقعیت( ... )توصیف و است چگونه وهوا آب کجاست؟ شما استان مرکز معلم:

 در که شود تبدیل می بجذا و فعال روشی به معلمان، نوآوری و خالقیت با روش، این

 دارد. زیادی کارایی آموزش،

 روش گردش علمی 2-3

 و محیط نقش به کشورها، اغل  در و نیست آموزشی مکان یک تنها مدرسه امروزه،

 یاد فراگیرندگان به مدرسه ما، روزگار در شود. می خاصی توجه آموزش، در جامعه

 و سازند برطرف را خود تمشکال کنند، کشف را  قای  بگیرند، یاد چگونه که دهد می

 ضمن آموزان دانش رود می انتظار نتیجه، در بپردازند. پژوهشی و تحقیقی کارهای به

 به دیگر های محیط از را خود اطالعات و تجارب اعظم بخش ها، آموخته از گیری بهره

 تجربۀ امکان ای، مدرسه رسمی آموزش های محدودیت سب  به بیاورند  زیرا دست

 همۀ که داشت انتظار توان نمی و ندارد وجود فراگیرندگان برای شخصی و اول دست

 این باشند. با داشته را اول دست تجربۀ نوع از اکتشافی یادگیری به دستیابی امکان آنان

 و کالس از خارج به را آموزان دانش باید معلم، تدریس های روش از بخشی  ساب،

خود  زمان علوم و اطالعات چین خوشه که کند تربیت نحوی به را ها آن و ببرد مدرسه

 بپردازند. تعامل و بحث به اطالعات این دربارۀ مدرسه، در و باشند

 و دهند انجام می مدرسه محیط از خارج در آموزان دانش که است فعالیتی علمی گردش

 خود عهدۀ به برنامه اجرای و دهی سازمان ریزی، برنامه مهم وظیفۀ سه فرایند، این در

 مستقیم صورت به و اطالعات آوری جمع و مشاهده طری  از کارها، این است. همۀ نآنا

 گیرد. می صورت

 محدودیتی و شود می انتخاب درس هدف و محتوا اساس بر علمی، گردش محل معموالً 

 صنعتی، مراکز از توان می است، مناس  علمی گردش برای که هایی مکان ازجمله ندارد.

 برد. نام و... طبیعی منابع ها، نمایشگاه ها، موزه تفریحی، آموزشی،

 توان می و باید داشته تناس  گردش، مکان مفاهیم و ها، هدف با باید علمی گردش مدت

 تعداد ازنظر علمی برد. گردش چندروزه تا چندساعته بازدیدهای به را آموزان دانش

 تحت هایی فعالیت مدارس، بعضی در متأسفانه اما ندارد. محدودیتی هم کنندگان شرکت
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 و نیست متناس  تدریس انتظارات و اهداف با که شود می انجام علمی گردش عنوان

 برنامه یک صرفاً و گیرد می صورت معلم آگاهی بدون آن دهی سازمان و ریزی برنامه گاه،

 و است استوار آموزی علم و تفریح اصل دو بر علمی، گردش که است. درصورتی تفریحی

 کند. می دار خدشه را وپرورش آموزش اهداف اصل، دو این از یکی به صرف توجه

اند از: تعیین موضوع و اهداف گردش علمی، تعیین  مرا ل روش گردش علمی عبارت

های  دهی، هماهنگی با اولیا، تدوین برگه محل گردش علمی، تهیه امکانات، سازمان

 (.551: 0569نویسی، ارائه گزارش )فضلی خانی، گزارش

 نمونه تدریس به روش گردش علمی اجرای 2-3-0

 دوره تحصیلی: پایه هفتم

 های آن موضوع: گردشگری و جاذبه

 های گردشگری دارد؟ گردشگری چه فوایدی دارد؟ ایران چه جاذبه شما نظر معلم: به

 الزم آن، از پیش گیریم  اما می یاد سؤال این مورد در جالبی مطال  هم، اتفاق به امروز،

های گردشگری  مکان در را سؤال این پاسخ امروز، که برسانم شما آگاهی به دانم می

 به نسبت را شما نگرش علمی، گردش این که دارم اطمینان من یافت. استان خواهیم

 انگیزه(. ایجاد کند )راهبرد می علم جغرافیا عوض

 علمی گردش از را خود انتظارات و دهد می شرح را بحث موضوعات معلم زمینه، این در

 علمی(. گردش اهداف و موضوع دارد )تعیین می بیان آموزان دانش وظایف و

 مسئول پرورشی، مسئول مدیر، معلم، از متشکل شورایی همکاری با علمی گردش محل

 به توجه با .شود می تعیین وپرورش آموزش های اداره و اولیا با الزم هماهنگی و بهداشت

 اگر است  بنابراین، ضروری وپرورش آموزش قوانین رعایت مدرسه، از آموزان دانش خروج

 گردش محل آید )تعیین عمل به کافی ا تیاط باید باشد، دور مدرسه از علمی گردش محل

 علمی(.

 مناس  امکانات وجود علمی، گردش در اهداف تحق  شرایط از یکی که این به باتوجه 

 امکانات(.  )تهیۀ آورد همفرا را موردنیاز وسایل گیری، اندازه و مشاهده برای باید است،

 های گروه تشکیل و همکاری همیاری، و است مشارکتی های روش از یکی علمی گردش

 محل، در استقرار و  رکت از قبل باید بنابراین، است  آن تحق  لوازم از کاری،



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    11 

 کامالً  وظایف، تا کرد تعیین سرگروه یک گروه، هر برای و داد تشکیل علمی های گروه

 .دهی( سازمان) شود مشخص

آموزان  گیرد. برای نوشتن گزارش باید به دانش های الزم انجام می با والدین هماهنگی

 نویسی بدهیم. های گزارش برگه

 نتایج و گردند برمی مدرسه به آموزان دانش شد، انجام علمی گردش که این از بعد

 این بررسی و قدن در آموزان دانش همۀ .دهند می ارائه را خود های گزارش و مشاهدات

 .کنند می یادداشت درس اهداف مطاب  را، موردنظر نتایج و کنند می شرکت ها گزارش

دربارۀ فواید گردشگری، صنعت توریست،  آموزان، دانش های گزارش که است بدیهی

 گزارش(.  )ارائه اند و... هایی که از آن دیدن کرده ویژگی مکان

 زیرا شود  می انجام گزارش ارائه هنگام در موزان،آ دانش از پایانی: ارزشیابی ارزشیابی

 توانایی میزان دهندۀ نشان علمی، گردش یا بازدید از گیری نتیجه و گزارش نوشتن نحوۀ

 شنیدن ضمن تواند می معلم است  بنابراین، سؤاالت به دهی پاسخ در فراگیرندگان

 بپردازد. نیز آموزان دانش ارزشیابی به ها زارشگ

 شناسی جامعهمطالعات اجتماعی و یس فعال در آموزش دروس های تدر روش -3

های زندگی و  درس آموزش مطالعات اجتماعی نقش مهمی در پرورش و آموزش مهارت

: 5117ها برای زندگی اجتماعی دارد )استوکارد، کردن آن تربیت اجتماعی افراد و آماده

تماعی سخنرانی، های تدریس مرسوم مورداستفاده برای آموزش علوم اج (. روش05

شود  بنابراین  دیکته کردن است که منجر به یادگیری در سطوح باالی شناختی نمی

آموزان است،  های فعال تدریس که مبتنی بر فعالیت و همکاری دانش استفاده از روش

 ضروری است.

های  شناسی گسترش مهارت  ل مسئله و توسعه مهارت هدف از تدریس درس جامعه

صورت فعاالنه به  آموزان به های تدریس فعالی که دانش فرد است. روشزندگی اجتماعی 

کند. در تدریس دروس  پردازند، راه رسیدن به هدف را هموار می تولید دانش می

های تدریس فعال چون بحث و گفتگو، مناظره و روش  مندی از روش شناسی بهره جامعه

آموزان سودمند است. باتوجه  نشهای اجتماعی دا پردازی در توسعه مهارتتدریس بدیعه



  11..........مطالعات آموزش در فعال تدریس های روش بررسی                                                                    

های تدریس  گیری از روش به گوناگونی مطال  و همچنین دامنه گستره موضوعات بهره 

های مبتنی بر وب )مانند  شود. تلفی  و ترکی  انواع تکنولوژی تلفیقی نیز توصیه می

های مجازی آنالین، آموزش با آهنگ خود، یادگیری مشارکتی، ویدئو و صداها و  کالس

وتربیت )مانند  ها( برای رسیدن به هدف آموزشی  ترکی  انواع رویکردهای تعلیم متن

وسیله یا  گرایی( برای ایجاد بهترین نتیجه یادگیری به ساختن گرایی، رفتارگرایی، شناخت

های آموزشی )مانند دستگاه  های آموزشی  ترکی  هرگونه تکنولوژی بدون تکنولوژی

چهره با  به ها( با آموزش چهره مبتنی بر وب و فیلم ویدئو، درایو سی دی، آموزش

های کاری واقعی برای  راهنمایی معلم  تلفی  یا ترکی  تکنولوژی آموزشی با فعالیت

ترین تعریف از یادگیری تلفیقی بدین  ایجاد اثر هماهنگ یادگیری و کارکردن. متداول

رایانه، تا فرصت و امکان  وسیله چهره با آموزش به به شرح است ترکیبی از آموزش چهره

نژاد، زوارکی و طوفانیتعامل و بازخورد را در سطوح باالی یادگیری آسان سازد )زارعی

شناسی توجه به ایجاد و تقویت تفکر انتقادی از  (. در آموزش درس جامعه74: 0598

ائل آموزان از مس دوستانه، آگاهی دانش ای برخوردار است. ایجاد بینش انسان اهمیت ویژه

 .ی الزم است لحاظ شودسروز نیز ازجمله نکات مهمی است که تدریس جامعه شنا

 روش تدریس استقرایی 3-0

سازی را به  های تدریس فعال است که قابلیت مفهوم روش تدریس استقرایی یکی از شیوه

های پیرامون بر اساس روشی که  آموزد و توانایی آنان را در رویارویی با پدیده فراگیران می

هدف روش  .سازی کند مشابه نماید می بخشیدن به مفهوم اتخاذ ز در یادگیری و نظممغ

است که با مشارکت فعال فراگیر در  هایی ها و قابلیت تدریس استقرایی توسعه توانایی

سازد تا در مصاف با مسائل و مشکالت  گردد و آنان را آماده می جریان یادگیری ایجاد می

با  شود به  ل مسئله نائل آیند. در این روش توصیه میهای مناس   با طرا ی روش

بندی این اطالعات اجازه  بندی و عنوان تشریح و تفسیر عناصر سازنده یک موضوع و گروه

آموز از اطالعات  بسا دانش آموز انجام دهد چه گیری کلی را دانش دهیم استنباط و نتیجه

 ل  رد. پس بهتر است از بیان راهتر و بهتری به دست آو داده شده نتایج بسیار جال 

آموز بدهیم تا به نتیجه برسیم.  فرصت کافی برای تفکر به دانش نهایی خودداری کنیم و
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 ل برای ما  در این روش  تی  ل یک مسئله هدف نیست  بلکه روش رسیدن به راه

 (.35: 0597چگونه آموختن را بیاموزند )آقائی،  آموزان خواهیم دانش مهم است و می

کند، هر مر له نیز سه زیرمجموعه  تابا فرایند تفکر استقرایی را به سه مر له کلی تقسیم می

 (.003: 0569خانی، دارد  تکوین مفهوم، تفسیر مطال  و کاربرد اصول )فضلی

کارگیری این روش تدریس، در ادامه به ارائه نمونه از درس مطالعات  برای آشنایی با شیوه به

 پردازیم. می

 اجرایی تدریس استقرایی نمونه 3-0-0

 کارکردهای خانواده، پایه نهم

 مر له اول: تکوین مفهوم

صورت  ها به خواهد که کارکردهای خانواده را فهرست کنند، آن آموزان می معلم از دانش

 کنند. انفرادی و مانند نمونه عمل می

 کارکرد خانواده: ایجاد  س آرامش، فرزندآوری، مراقبت از سالمندان

خواهم فهرست خود را بخوانند. اما  از تالش شما متشکرم.  اال از چند نفر می»معلم: 

نفر، یک گروه تشکیل دهید.  4یا  5تری داشته باشید  هر  برای اینکه فهرست کامل

های گروهی تبدیل کنید.  های فردی را به فهرست سپس از راه مشورت کردن فهرست

های کلی را بخوانند و بقیه  ها فهرست گروهدقیقه وقت دارید.  اال سر 3برای این کار 

 «آموزان نظر یا انتقادی دارند بیان کنند. آموزان گوش دهند. اگر دانش دانش

 بندی و عنوان دهی( مر له دوم: تفسیر مطال  )گروه

خواهیم که کارکردهای خانواده را در جدول زیر  آموزان می در این مر له از دانش

 بندی نمایند. طبقه

طور که مشاهده کردید مطال  زیادی در خصوص کارکرد خانواده مطرح  همان»معلم: 

های گروهی  شد که بسیار کاربردی بودند و نتیجه کار شما بیانگر مؤثر بودن فعالیت

های  کنیم، دوباره در گروه بندی می است. در اینجا مطال  ذکرشده را در جدول دسته

 «. ای مربوط را بنویسیده های جدول کارکرد خود با توجه به عنوان
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 :کارکردهای خانواده0جدول 

 جمعیت فرهنگی عاطفی اقتصادی

  پذیری جامعه محبت  مایت مالی از فرزندان

  تربیت اخالقی مراقبت 

های بارز کارکردهای جدول را بیان  خصوصیات و ویژگی»مر له چهارم و پنجم: معلم: 

 .«کنید

دلیل قرار گرفتن هر یک از کارکردها در طبقات را شرح دهید، »معلم مر له ششم: 

ها دالیل خود را بیان کردند، در خصوص کارکردهای خانواده بحث  گروه ازآنکه هم پس

 .«شود های موجود استنباط می شود و مفهوم موردنظر و رابطه می

 سازی گویی و فرضیه مر له هفتم: پیش

اید و اطالعات زیادی از کارکرد نهاد خانواده  ا فهمیدههمه شما مفهوم درس ر»معلم: 

خواهم کارکردهایی مانند تنظیم رفتار جنسی،  مایت از سالمندان و  دارید.  ال می

 «گیرند. ها در کدام طبقه قرار می کودکان، شما هم باید  دس بزنید آن

 ها ها برای تصدی  یا رد آن مر له هشتم و نهم: پشتیبانی از فرضیه

کنند و استدالل  بندی موارد ذکرشده بیان می آموزان دالیل خود را برای طبقه نشدا

آموزان توانایی  ها ثابت گردد، در این مر له دانش کنند و درستی یا نادرستی فرضیه می

تا  054: 0569)فضلی خانی،  کنند دفاع علمی و منطقی از فرضیات خود را پیدا می

051.) 

 روش ساختن گرایی 3-2

های  شخصی، ساخت ایان به طرز ساختن یا پدیدآوری دانش بر مبنای تجاربگر ساخت

سازد.  کردند و این ذهن است که دنیای خاصی را برای انسان می ذهنی و باورها تأکید می

ای داشتند ژان ژا  روسو بود. او  گرایی توجه ویژه ازجمله کسانی که به روش ساخت

ها معنا دهد و شیوه عمل و فعالیت را خود  دهمعتقد است، یادگیرنده باید خود به پدی

تعیین نماید و یا جان دیویی بر محیط یادگیری، محیط و تجربه مستقیم تأکید داشتند و 

شد راغ  بوده و یا پیاژه  برونر نیز بر عملیات ویژه ذهنی که از تجارب متفاوتی عاید می



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    11 

گیری ساختارهای ذهنی  بر جذب و انطباق و تعادل جوی نظر داشتند و آزوبل به شکل

 (.411: 1399کردند )ا دیان و آقازاده،  پافشاری می

 نمونه اجرایی روش ساختن گرایی 3-2-0

 پایه هفتم فصل چهارم

امروزه در همه جوامع »کند. معلم:  آموزان ایجاد انگیزه می در گام اول معلم برای دانش 

نقش و اهمیت آن  ها به بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان

گرفته در تولید، ناشی از  ای که در یکی دو قرن گذشته افراط شکل گونه اند. به واقف

 .«مطلوبیت ذاتی یافتن آن است. تولید در نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی شده

چرا تولید صورت »کند. معلم:  سپس معلم سؤاالت مربوط به اهداف درس را بیان می

تولیدات چگونه عرضه و توزیع »، معلم: «وامل تولید چیست؟ع»، معلم: «گیرد؟ می

 «.شوند؟ می

 و جستجو و کاوش 0

نفره مناس  است( در کتاب  3تا  5های  صورت تیمی )تیم آموزان به در این مر له دانش

گردند. معلم: برای هر سؤال سه  عنوان مرجع به دنبال پاسخ سؤاالت می درسی خود به

ا همیاری اعضای تیم خود پاسخ مناسبی را بیابید. سپس برای دقیقه زمان دارید تا ب

 نظر کنید. یافتن پاسخ دقی  و خالصه با سایر اعضای تیم تبادل

 و تفهیم و تشریح 2

جواب سؤاالت را مطرح نماید. سپس معلم از  0دقیقه معلم: گروه شماره  01بعد از 

به جوابی دقی  و روشن برسد.  پرسد تا خواهد جواب سؤاالت را می های دیگر نیز می تیم

های سؤاالت را  خوبی تالش کردید. اکنون هر گروه به ترتی  جواب معلم: همه شما به

 دهند. ها را می ها گزارش جواب ارائه دهد. به این ترتی  همه گروه

 و تعمیم و گسترش 3

معلم: تولید فعالیت ضروری جهت زندگی انسان است. تولید جهت رفع نیازها صورت 

 گیرد و... می
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سازد و جهت  بدین ترتی  معلم با ارائه توضیحات تکمیلی مفاهیم تولیدشده را معتبر می

آموزشی دیگری به توسعه مفاهیم  توسعه مفاهیم از فیلم، تصاویر یا هر وسیله کمک

 کند. شده کمک می آموخته

و  شود تا تمام محتوای درس را سؤاالت پوشش دهند سپس سؤاالت دیگری مطرح می

 آموزان بسط یابد. معلم: بازار مصرف کاال چیست؟ مفاهیم در ذهن دانش

 آموز: کدام مناط  خواهان کاالی تولیدشده هستند. دانش

 و بررسی و ارزشیابی 0

 طور کامل یادداشت نمایید معلم:  اال چند سؤال را یادداشت کرده و پاسخ را به

 چرا تولید اهمیت دارد؟

 تولید چیست؟اهمیت نیروی انسانی در 

 سنجیم. صورت فردی می بدین ترتی  میزان دستیابی به اهداف آموزشی را به

 گیری نتیجه

آموزان پژوهش  اضر باهدف بررسی  با توجه به اهمیت روش تدریس در یادگیری دانش

های تدریس فعال و کاربردی در تدریس دروس مطالعات اجتماعی متوسطه دوره  روش

 اول صورت گرفته است.

های تدریس فعال و نقش آن در یادگیری  این تحقی  ابتدا در خصوص اهمیت روش در

ای صورت گرفته  صورت مطالعه کتابخانه در سطوح باالی شناختی بحث شد. تحقی  به

های تدریس فعال و کاربردی در دروس  های تحقی  در جهت معرفی روش است. یافته

باشد. نتایج  اکی از آن است که در  می مطالعات اجتماعی و همچنین بیان نمونه اجرایی

های مشارکتی و  های تدریس ایفای نقش، کارت مندی از روش تدریس درس تاریخ بهره

زاده و  های امینی های تحقی  در جهت یافته های کوچک کاربرد دارند و یافته گروه

های  ( است. در تدریس درس جغرافیا روش0595( و مروتی )0593امینی ) خسروی

وجوی موقعیت و گردش علمی کاربرد دارند و نمونه اجرایی نیز  و جست اعضای تیم روش

( همسو 0593( و سعیدی )0595های صابری ) های تحقی  با یافته ذکر شده است. یافته

گرایی و انواع های استقرایی، ساختن است. در تدریس درس مطالعات اجتماعی روش
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بران شله های خلیلی ها در جهت یافته یافتههای تدریس تلفیقی کاربرد دارند و  روش

( و محمودی بردزری و همکاران 0596(، صحرایی و ر متی )0563( و شکاری )0565)

شده ارائۀ نمونه اجرایی  های انجام ( است. تفاوت پژوهش  اضر با سایر پژوهش0598)

 های تدریس پیشنهادی است. برای هر یک از روش

های آموزشی،  دریس فعال، معلم باید با توجه به هدفهای ت با توجه به اهمیت روش

آموزان، امکانات موجود )زمان، فضا، وسایل و...(،  محتوای تدریس، نیازها و عالی  دانش

ترین شیوه را برای یک تدریس مطلوب انتخاب کند. در  آموزی و...مناس  تراکم دانش

ز باشد لذا در انتخاب برانگی تدریس درس مطالعات اجتماعی الزم است مطال  چالش

آموزان با  های آموزش مطالعات اجتماعی باید تالش کرد که دانش محتوا و روش

آموزان در طی بحث و  رو شود. وقتی دانش زا روبه برانگیز است نه تنش های چالش موقعیت

طور دقی  و فعال گوش  گیرند که به هایی مواجه شوند یاد می کارگروهی با چنین موقعیت

تدریج یاد  ها به هایی مبتنی بر تفکر درباره نظر دیگران ارائه کنند. آن پاسخکرده، 

گیرند که از رفتارهای نامناس  در  ین بحث یا کار با دیگران بپرهیزند. به این منظور  می

کند که در  های برانگیزاننده مواجه می آموزان را با فعالیت معلم در فرایند تدریس دانش

شود و پس از طرح  های متضاد و مختلف ارائه می اطالعاتی و دیدگاهها منابع مختلف  آن

دهد تا به تفکر درباره اظهارنظرهای  ها زمان کافی در اختیار قرار می ها و سؤال مسئله

ها  بندی کنند این سؤال های خود را نیز بر مبنای تفکر جمع یکدیگر بپردازند و پاسخ

 های متعددی دارند. معموالً پاسخ

های فعال تدریس بسیار  طالعات اجتماعی ازجمله دروسی هست که در آن روشدرس م

شود.  کاربردی باشد. مشارکت فراگیران در یادگیری سب  یادگیری در سطوح باالتری می

های تدریس  هدف از انجام این پژوهش کاربردی سازی و خروج از صرف ارائه نظری روش

های  اهداف تحقی  هستند. بدین منظور روشراستا با  های تحقی  هم باشد و یافته می

های  های کوچک در درس تاریخ، روش های مشارکتی و گروه تدریس ایفای نقش، کارت

های  وجوی موقعیت و گردش علمی در آموزش جغرافیا، روش اعضای تیم، جست

های تدریس تلفیقی در تدریس درس مطالعات  استقرایی، ساختن گرایی و انواع روش

 های کاربردی از سه پایه هفتم، هشتم و نهم بیان گردید. ا مثالاجتماعی ب
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 ها: پیشنهاد

به اهمیت یادگیری عمی  و مبتنی بر  ل مسئله در دروس مطالعات اجتماعی   با توجه

 آموز محور استفاده نمایند، های تدریس فعال و دانش شود، معلمان از روش پیشنهاد می

های تدریس مشارکتی استفاده کنند و  از روش دشو در تدریس درس تاریخ پیشنهاد می

های ایفای نقش و  آموزان را درگیر مسائل تاریخی کنند، بدین منظور از روش دانش

 ها و وقایع تاریخی بهره برد. توان برای تفهیم شخصیت بازیگری می

در تدریس درس جغرافیا چون با محیط طبیعی سروکار دارد بهتر است در فضای غیر از 

ها، نقشه و کره جغرافیایی و در  تدریس شود. در فضای آزمایشگاه با کمک ماکت کالس

های مصور داخل کتاب مطالعات  توان با رسم نقشه فضای بیرون مانند  یاط مدرسه می

 یادگیری را تسریع کرد.

های تدریس  شود معلمان محترم از روش شناسی پیشنهاد می در تدریس دروس جامعه

پردازی استفاده نمایند  همچنین رایی، کاوش،  ل مسئله و بدیعهفعال چون ساختن گ

شناسی تأکید بر کار گروهی و آموزش مشارکت فعال  شود در تدریس جامعه پیشنهاد می

وگوی گروهی نیز توجه الزم را  و سازنده باشد، معلمان محرم الزم است به بحث و گفت

سطح تفکر انتقادی از طری  ارتقاء تعامل مبذول نمایند. معلمان عزیز الزم است بر ارتقاء 

آموزان، پرسیدن سؤاالت باز پاسخ و ایجاد فرصت تفکر و نقد توجه خاصی  میان دانش

های اجتماعی و  مبذول دارند. در آموزش مطالعات اجتماعی پیوند تدریس با واقعیت

 اخبار روز ضروری است.

روز  های به شناسی از فناوری معهشود معلمان در تدریس جا در پایان همچنین، توصیه می

 های جدید نیز استفاده نمایند. و رسانه

 منابع

های  تبریز: پژوهش های نوین یادگیری و تدریس. شیوه(. 0597آقائی، ر مان. ) -

 دانشگاه.

های نوین تدریس برای آموزش  راهنمای روش(. 0599ا دیان، محمد  آقازاده، محرم. ) -

 تهران: آویژ. و کارآموزی.
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. ترجمه آموزش مطالعات اجتماعی در مدارس متوسطه(. 5117وکارد، جیمزدبیلو. )است -

 مهرداد هوشمند. تهران: اندیشه ا سان.

های نوین آموزش تاریخ   روش(. 0593زاده، علی  خسروی امینی، زهره. )امینی -

 .54-55، ص 5رشد آموزش تاریخ، دوره هجدهم، شماره  ها و بایدها. ضرورت

های  های ارزشیابی از آموخته شیوه .(0575).سن  کیامنش، علیرضاپاشا شریفی،   -

 . تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.آموزان دانش

. ترجمه الگوهای جدید تدریس(. 5111جویس، بروس  ویل، مارشا  کالهون، امیلی. ) -

 محمدرضا بهرنگی. تهران: نشر کمال تربیت. 

أثیر روش تدریس مشارکتی و روش ت(. 0567فالح، نوروز. )  سینی نس ، سیدداود  -

تدریس سنّتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس معارف اسالمی در مراکز 

، 0آموزش و ارزشیابی، دوره . 67- 66دانشگاهی شهر تبریز در سال تحصیلی  پیش

 .60-40، ص 5شماره 

ل ا دبیران علوم اجتماعی: الگوی روش تدریس فعا(. ب0565بران، محمد. ) خلیلی شله -

. رشد آموزش علوم یابی شناسی روش ساخت در دروس علوم اجتماعی و جامعه

 .33-31، ص 55اجتماعی، شماره 

تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان (. 0598نژاد، ا سان. )زارعی زوارکی، اسماعیل  طوفانی -

، 05های نوین تربیتی. دوره  فصلنامه اندیشه آموزان در درس ریاضی. یادگیری دانش

 .91-75، ص 0شماره 

رشد آموزش جغرافیا با طرح تدریس به شیوه اعضای تیم. (. 0598سعیدی، مرضیه. ) -

 .34-31، دوره سی و یکم،5آموزش جغرافیا، شماره 

. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 0594. )اکبر سیف، علی -

 چاپ هفتم، تهران: نشر دوران

 ها و راهبردهای تفکر. یس پیشرفته آموزش مهارتروش تدر(. 0591شعبانی،  سن. ) -

 تهران: سمت.

گرایی  شناسی روش تدریس ساخت روش تدریس: معرفت(. 0563شکاری، عباس. ) -

 .08-00، ص 5. فرهنگ آموزش، شماره الگو و کاربرد آن

های نو از خالقیت و نوآوری در آموزش جغرافیا  نمونه(. 0595صابری، عطیه السادات. ) -

 .43-59، ص 0. نشریه رشد آموزش جغرافیا، دوره بیست و نهم، شماره در ایران
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 در نوین تدریس های روش بر تاریخی گذری(. 0596پیمان. ) میترا  ر متی، صحرایی، -

، ص 04گذاری، دوره پنجم، شماره  پژوهی و سیاست . مطالعات آیندهاجتماعی مطالعات

51-55. 

 . تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.و فنون تدریسها  کلیات روش(. 0570اهلل. ) صفوی، امان -

 بر گروهی بحث تدریس روش تأثیر(. 0564پروانه. ) ا مدعلی  مشکالنی، فروغی، -

 علوم درس در اصفهان 3 نا یه مدارس راهنمایی دوم سال آموزان دانش خالقیت

 .36 -43، ص 3درسی، شماره  ریزی برنامه در پژوهش نشریه اجتماعی.

. های فعال و اکتشافی در آموزش راهنمای عملی: روش(. 0569وچهر.)فضلی خانی، من -

 تهران: نشر آزمون نوین.

ر یم.  گرگری، فیروز  بدری اسکندر  محمودی، آذر،سعید  فتحی بردزردی، محمودی -

 اجتماعی مطالعات درس برای وپاسخ پرسش بر مبتنی آموزشی الگوی طرا ی(. 0598)

 ابتکار و . نشریهآموزان دانش انتقادی تفکر و اهیمدر  مف بر آن اثربخشی بررسی و

 .54-0، ص 5 شماره هفتم، علوم انسانی، دوره در خالقیت

تهران:  ها. راهنمای تدریس، فنون و مهارت(. 0591اهلل. ) زاده، سید  شمتمرتضوی -

 انتشارات عابد.

زش تاریخ، . نشریه رشد آموهای مشارکتی آموزش تاریخ با کارت(. 0595مروتی، زهرا. ) -

 .36-37، 5دوره شانزدهم، شماره 

 .77-46، ص 3نشریه موج، شماره  های نوین تدریس. روش(. 0590الهی، زهرا. )مقرب -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


