
 

 

 

 سخن رئیس همایش

 «ها و اهدافهمایش آموزش مطالعات اجتماعی، ضرورت»

عنوان موجودی اجتماعی از شروع زندگی، فرآیند تکامل اجتماعی خود را آغاز  انسان به

های مهم  ولویتو پرورش بعد اجتماعی وی، از ضروریات زیست انسانی و از ا کند می

ها،  شود. تربیت اجتماعی به معنای پرورش دانش های تعلیم و تربیت محسوب می نظام

های موردنیاز برای زندگی اجتماعی است و نسبت به سایر اهداف  ها و مهارت نگرش

ترین کارکردهای  آموزش عمومی دارای نوعی اولویت است. تربیت اجتماعی یکی از مهم

ای از  طور خاص، ناظر بر ایجاد و رشد مجموعه عام و برنامه درسی بهطور  نظام آموزشی به

آموزان است. تربیت اجتماعی،  های اجتماعی در دانش ها، عواطف و مهارت شناخت

آموزان و شهروندان را برای مشارکت فعاالنه در فرآیند سازگاری، اصالح، بازسازی و  دانش

 سازد.  بهبود آگاهانه جامعه خویش آماده می

عنوان یک نظام گسترده و وسیع اجتماعی از ابزارها و  وپرورش به نظام آموزش

گیرد که مدرسه، آموزش و  نهادهای گوناگونی برای تربیت اجتماعی نسل جدید بهره می

وپرورش  ها است. به همین دلیل توجه به جایگاه نهاد آموزش ترین آن برنامه درسی از مهم

ای  تواند زمینه ایجاد جامعه ش درس مطالعات اجتماعی میویژه توجه به کیفیت آموز و به

پذیر را فراهم سازد و در صورت  یافته و متعادل، با شهروندانی مطلوب و مسئولیت توسعه

ای از توان خود را در  غفلت در توجه به این  وزه مهم، تعلیم و تربیت کشور بخش عمده

پذیر و منطقی که الزمه زیستن در  جو، مسئولیت گرا، مشارکت پرورش شهروندانی توسعه

جهان پرآشوب جدید است، را از دست خواهد داد. چنانچه آموزش درس مطالعات 

آموزان ارائه شود، نه  های دانش های مؤثر، جذاب و متناس  با ظرفیت اجتماعی با روش

 آموزان تبدیل دانش  های یادگیری و درس مورد عالقه تواند به مؤثرترین  وزه تنها می

ها در زندگی فردی و اجتماعی دوران  شود، بلکه اثری ماندگار در روش و مَنش آن

ها باعث شد موضوع آموزش مطالعات اجتماعی در  بزرگسالی خواهد داشت. همین دغدغه

وپرورش کشور در قال  یک همایش علمی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو  نظام آموزش



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی     ب 

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه  «تماعیآموزش مطالعات اج»برگزاری همایش 

فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت برگزاری و اجرای آن به استان یزد 

سپرده شد. همکاران ما در استان با همراهی جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و 

نیمه دوم ریزی و اجرای همایش را در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور، فرآیند برنامه

های همایش به مراکز آغاز نمودند. در ادامه، پوستر، فراخوان و اطالعیه 0599سال 

مندان این  وزه ارسال شد. بر اساس مختلف علمی و آموزشی سراسر کشور و عالقه

خردادماه  54در روز « آموزش مطالعات اجتماعی»برنامۀ از پیش تعیین شده، همایش 

مندان به صورت مجازی یده و با مشارکت جمع زیادی از عالقهبا ارایۀ مقاالت برگز 0411

مقاله به  094، تعداد 09گیری بیماری کووید  )وبینار( برگزار شد. علیرغم شرایط همه

دبیرخانه این همایش واصل شد که نشانگر اهمیت این  وزه برای پژوهشگران، استادان و 

دیگر اینکه اکثر مقاالت دریافتی به  جامعه تعلیم و تربیت کشور است. نکته  ائز اهمیت

شناختی پرداخته بودند که تمرکز مدیران را به لزوم توجه  ها با نگاه آسی  محتوای کتاب

بیشتر به کیفیت محتوای کت  مطالعات اجتماعی و استفاده از متخصصان مختلف در 

 نماید. ها جل  می بازنگری این کتاب

هادهایی که در برگزاری مطلوب این همایش شایسته است از ز مات همه عزیزان و ن

طور ویژه از جناب آقای دکتر سیدعلیرضا  علمی، نقش داشتند قدردانی شود و الزم است به

شناسی دانشگاه یزد و دبیر علمی همایش، اعضای محترم کمیته علمی،  افشانی استاد جامعه

 ن در همایش تشکر نمایم.کنندگا طور نویسندگان محترم آثار و شرکت کمیته اجرایی و همین

گذاران این  ریزان و سیاست امید آن که نتایج این پژوهش مورد استفاده مدیران، برنامه

  وزه قرار گیرد و درس مطالعات اجتماعی در آینده بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
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