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شآموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران
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چکیده

تهاای حل سم أ هل   
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهارت ت
دانشآموزان در درس مطالعات اجتما هرود یع دتبا ا یی  ناریا انجام رگ فت .این هوژپ ش تاقیقحت هرمز رد کاربر ید
میباشد که با روش ت قح یق زمینهای انجام شده اس .ت بر ا نی اساس ،با مطالعه و بررسی اس دم و دان ا کر

        

برنامههههاای درسی

برخی از کشورها و مبانی نظری برنامه درسی مطالعات اجتماعی و مهارتهای حل مسأله تالش گردید تا بولطم یوگلا     
برای برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهارتهای حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی طراح اذل .ددرگ ی
تهای حل مسأله دانشآموزان در درس مطالعات اجتما هرود یع
عناصر اساسی برای برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
ابتدایی استخراج شد .پس از دستیابی به الگ  بولطم یو ب  ،یسرد همانر ا رظن ز  ناصصختم ب نر ا و یسرد هم هرود ناملعم     

   

ابتدایی برای اعتباربخشی استفاده شد .به ا نی منظور پرسشنامهای فراهم آمد و در اختیار  54نفر از متخ صص ا یسرد همانرب ن    
و  063نفر از معلمان دوره ابتدایی استان گیالن ق ودج( یفیصوت رامآ زا .تفرگ رار ل زوت  ی وارف ع ا مآ و )دصرد و ین ار
استنباطی (م ذج ور خ )ی

رب ا یزجت ی ه د لیلحت و اد هههههههههها تفای .دش هدافتسا  هههه هههههها هک داد ناشن قیقحت ی

یهای اهداف ،محتوا ،راهبردها ـ یهددای ی
متخ صص ان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی ویژگ 
در الگ روکذم یو

شیب زا   

     

    58درصد

ار یبایشزرا و یریگدای

دییأت      نمدو ههه انددد .همچن د نیب ،نی ی نرب ناصصختم هاگد اهرود ناملعم و یسرد هم دتبا ادروم رد یی       

         

یتوانددد در پ شرور
یهای ا نی عناصر تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (  ). P > 0/ 05بنابرا نی  ،الگوی تهیه شده م مم 
ویژگ 
تهای حل مسأله دانشآموزان نقش ب زس ایی داشته باشد.
مهار 
کلیدواژهها :طراحی الگو ،برنامه درسی ،مهارتهای حل أسم  ل  تاعلاطم ،ه ا دتبا هرود یعامتج ا ،یی      
اعتباربخشی
دریا تف مقاله5931/2/52 :

پ یذ رش مقاله5931/7/4 :

 -1ا نی مقاله مستخرج از رساله دکترای تخ صص ی رشته برنامه ر زی ی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت قح یقات تهران اس .ت

 .2دانشجوی دکترای تخ صص ی رشته برنامه ر زی ی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ت قح یقات ،تهران ،ایران

samiraebrahimpour@yahoo.com
 .3استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ت قح یقات ،تهران ،ایران (نو سی نده مسئو )ل
eznaderi@hotmail.com
 .4استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و ت قح یقات ،تهران ،ایران mseifn@hotmail.com
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مقدمه
شآم رب نازو   
تهای تفکر و حل مسأله ب  طلست یار ی ناد نتفا شششش شششش
در عصر فناوری اطالعات ،مهار 
تها برای ن لس
دانش جهانی و ساخت ملتشان خیلی مهم هستند .ا نی مهار 

وج ا ندرک لح رد ن     

مسائل و رویارویی با چالشها ضروری میباشند .سگ ترش سر عی دان همانرب شقن تیمها هب ش      
درسی و آموزش اشاره میکند که میتوانند دانشآموزان را بهجای حفظ ک ،قیاقح هداس ندر

  

شآم رب نازو ا شرورپ ی    
برای پردازش دانش توانمند سازند .بنابرا نی  ،م ناد شزومآ رد سراد ششش ششش
مهارتهای فکریشان نقش مهمی ایفا میکنند تا آنجا که کمک به دانشآموزان ب آ یار نننکه

متفکران مؤثری شوند ،بهطور زف ایندهای بهعنوان هدف اولیه تعلیم و تربیت میباشد (راجندران ،1
 ). 2002لذا ،نظام آموزشی باید تغییرات ضروری را دریا تف

نماید تا بتواند دانشآموزان را ب یار

انجام وظایف مختلف ازقبیل تفسیر کردن ،ت یزج ه کردن یا چند برابر کردن اطالعات ،نقادانه فکر
کردن درباره اطالعات ،ایدهها و نظریهها ،نتیجهگیری ،استنباط یا تعمیمپ یذ ری ،پیشبینی ک ،ندر
ارائه راهحلها ،حل کردن خالقانه مسائل زندگی ،قضاوت کردن درباره ایدهها ،بیان آرا و نظرها

و انتخاب کردن و تصمیمگیری آماده سازد (انگانگ  ،2نیر  3و پراچاک ). 2014 ،4

حل مسأله در آموزش و پرورش تداعیگر نا یوید م یی ییی  5اس ،یفرش و یناوریا ،یدمحاریما( ت     

 ). 91 31بهنظر دیویی ،تربیت ذاتًاًا یک جریان اجتماعی اس .ت ازا نی رو ،مدرسه باید تا آ  نننجا هک    
ممکن است به جامعه بیرون از مدرسه نزدیک شود و دیواری را که میان مدرسه و جامعه وج دو
دارد ،از میان بردارد (نقیبزاده ). 92 31 ،بیشتر آنچه انسان در زندگی روزمره انجام م ممیدهددد ،به
نوعی دربردارنده سطوحی از حل مسأله اس .ت به دیگر سخن ،اقتصاد دنیای در حال تغییر ،شرا طی
تها ای حل سم أ ره یارب ار هل
اجتماعی و مسئولیتهای کاری ،وجود مهار 

یرورض یصخش       

میسازد .از ا نی رو ،آموزش حل مسأله به یادگیرندگان یکی از مهمتر نی اهداف دستاندرکاران
آموزش و پرورش است (قاسمی و احدی ). 1382 ،دیویی ،6فیلسوف بزرگ تعل رد ،تیبرت و می   

1. Rajendran
2. Ngang
3. Nair
4. Prachak
5. Dewey
6. Dewey
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کتاب «آموزشگاههای فردا»  1تصریح میکند که بهتر نی راه دستیابی به عا و رکفت تاد تواضق    
صحیح ،استفاده از برنامههای آموزشی و روشهایی است که دانشآم اب ار نازو    مسائ للل واقعی
مواجه میسازند (شعبانی و مهرمحمدی ). 1379 ،استفاده از برنامههای درسی مسألهم ن روح هه هههتنها
موجب دستیابی دانشآموزان به مجموعههایی از اهداف نا  رب رظ ر کاردا لیبق زا ینالقع دش     
صحیح مطلب ،مقا سی ه نظریات ،درک ارتباط میان مطالب ،استنتاج و استدالل ،ارزیابی و قضاوت
تها ای اجتما ار یع
میگردد ،بلکه در زمینه اجتماعی نیز موجب میشود که دانشآموزان مهارت ت

بیاموزند (مهرمحمدی ). 1374 ،بنا کردن برنامه درسی ب لأسم لح ر ههه هههه 2با زیمت     قائ للل ش نایم ند   
ت صح یل علوم و بهکارگیری آن انگیخته ش هد و تسا

ت در بهههکا رب شناد یریگر    
نوچ     مهارت ت

جمعآوری صرف آن برتری دارد ،یک برنامه درسی مطلوب باید بر محور حل مسأله بنا شود .از
ا نی رو ،بنیان برنامه درسی بر دیدگاه دیویی در مورد حل م م هلأس یی یییتوان ییانبم د

 یارب ا حالص    

برنامه درسی باشد (امیراحمدی و همکاران ). 91 31 ،مبنای نظری برنامه درسی مبتنی بر حل مسأله

از نظریههای مکتب پراگماتیسم  3و باالخص شخص دیویی برگرفته شده است (ابط ،یح

). 92 31

همچنین ،در نظریه سازندهگرایی  4که ریشه در پژوهشهای پیاژه هه ،5ویگوت کس ییی ،6روانشناسان

گشتالت ،7بارتلت  ،8برونر  9و نیز فلسفه پرورشی دیویی دارد و تکامل یافته دیدگاههای شناختی و
فراشناختی است ،حل مسأله جایگاه ویژهای دارد (سیف 92 31 ،؛ مهرمحمدی). 1374 ،
دیویی در سال  1916در میان اولین کسانی بود که بهبود تفکر را بهعنوان یک هدف اساس رد ی
تدریس مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار داد (سلسبیلی 5 138 ،ال ).ف نیا رب وا ا اا ااااصل دیکأت   
داشت که رشد تفکر منطقی با  یعامتجا هلأسم لح شور  ا اکم ننننن ننننننپ م ریذ یی ییی درگ د حتف(  یی یییآذر،
 ). 1377حل مسأله در ا نی رویکرد در خدمت رشد دانشآموز است و هدف غایی تعلیم و تربیت
و برنامه درسی نیز همین رشد تفکر و قضاوت دانشآموز اس .ت ا نی که یک شهروند باید توانایی
1. Schools of Tomorrow
2. Problem-Solving
3. Pragmatism
4. Constructivism
5. Piaget
6. Vygotsky
7. Gestalt
8. Bartlett
9. Bruner
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تحلیل اشارتهای سیاسی و اخالقی هر موقعیت و وضعیت انسا رب یدیکأت ،دشاب هتشاد ار ین

اهمیت توسعه تفکر سطح باال  1و حل مسأله در حوزه دروس اجتماعی اس .ت رویکرد حل م هلأس

در قالب درس مطالعات اجتماعی که از رویکردی تلفیقی نیز در حوزه برنام ادروخرب یسرد ه ر    
است ،رویکردی اساسی در حوزه آموزش دروس اجتماعی اس .ت در چنین رویکردی ،مطالعات
اجتماعی بهعنوان ت قح یقی مبتنی بر ج تس وجوگری و کاوشگری در نظر گرفته میییش رب هک دو    
مگی شتکا و قیقحت ،هلأسم لح و یر اف      
فاندیش یمصت ،ی مم مم
مهارتهای تفک رژ ،الاب حطس ر ففف ففف
یزگ نههای آینده تأکید دارد .رویکرد حل مسأله ،رویکردی است که متوجه جنبههای درونیییتر
اجتماعی ،شناختی و انسانی است و ب رف هعسوت ر ا هدنی ا قت و یتخانش ی ویت رکفت 

تینالقع و        

دانشآموز تأکیدی خاص دارد (سلسبیلی 5 138 ،الف ).
یکه در روشها یشهوژپ ی   
متر نی مسأله در علم روش است ،نه محتوا؛ بهطور 
از نظر دیویی مه 
و کسب علوم تفاوت چندانی وجود ندارد و علوم به شیوه حل مسأله پدید آمدهاند و تنها تفاوت
آنها را باید در محتوا و دانش تولید شده ج تس وجو کرد .با وجود ا نی مهم ،هن یسب رد زو ا زا یر   
مدارس امروز در جریان تدریس و اجرای برنامههای درسی تأکید بر کسب دانش و معلوما زا ت
یوار و حفظی است و معمو ًالًال رب  ا شزومآ ی    
طریق یادگیری طوط 

تها ای تفک قیرط زا ر   
مهارت ت

فرایند حل مسأله کوشش چندانی صورت نمیگیرد (ر حی انی ،احمدی و کرمی زرن ،ید

). 90 31

ا نی در حالی است که درسهای اجتماعی و انسانی توانایی در اختیا رق ر ار اد  د ناکما ن ا ینغ ت     
لح   

تها نوچ الاب حطس رکفت ی
برای پیشبرد مهارتهای تفکر بهخصوص زمینهسازی مهارت ت

  

مسأله ،برنامهر زی ی و تصمیمسازی را در میان دانشآموزان دورههای مختلف ت صح یلی و ازجمله
در سالهال ابتدایی دارند ،اما بهنظر میرسد کمتر برای ا نی م صق ود مورد استفاده واقع میش ،دنو
زیرا در مورد رویکرد حل مسأله و کاربرد آن در آموزش دروس مختلف ،بهخصوص درسهای
اجتماعی و انسانی ،برداشت دقیق و من جس می وجود ندارد و معمو ًالًال تصوری خ طططکش ششی ش هد زا
مراحل رویکرد حل مسأله و محدود تی
حال آنک فیط رد هلأسم لح درکیور ه

آن در بهکارگیری در کالسها جو لومعم ی و راد د د   .
درتسگ هههههههههههههای از موقعی تتتها ریگدای ی ی و 

حوطس رد   

مختلفی از سطح تفکر عملیاتی تا انتزاعی قابل بهکارگیری است (سلسبیلی 5 138 ،ب ).

1. Higher-order Thinking
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طبق دیدگاه دیویی ،اهداف باید مبتنی بر فعالیتها ،نیازها ،رغب ادعتسا و ت د رف  ا  هدوب ناریگ و
انعطافپ یذ ر باشند .محتوای آموزش باید در راستای اصل تجربه انتخا و دوش ب سیردت شور
تنظ و ر
تتتتتتتت تتتتتتتت

باید منطبق با روش ت قح ی دحو و تعسو ،یراکدوخ بجوم و دشاب )هلأسم لح( ق

احساس مسئولیت در شاگردان شود .کتابهای درسی نیز ابزار کشف مجهوالت در نظ هتفرگ ر   
شو
میشوند (جهانیان ). 90 31 ،دیویی ت قح ق جامعه دموکراتیک را بهعنوان هدف نها زومآ یی شش شش
پرورش معرفی کرده و معتقد است که محتوا باید از زندگی دانشآموز و مسایلی که باید با آنها
روبهرو شود ،یزگ نش شود .وی شیوه انتخاب آن را روش حل سم أ م هل ییی ییییدان یا نمض ؛د نننننننکه
رعا تی

نظم منطقی و روانشناختی در تنظیم محتوا را مد نظر قرار داده اس .ت

لح شور   

ییوید

زا هناهاگآ   

مسأله را بهتر نی روش معرفی کرده و به محاوره (مباحث) تفکر و تالش ب کرد یار

طریق عمل کردن و تقدم کودک بر ماده درسی معتقد اس ،یلامج( ت     ). 1388ا یاهدربهار رگ   
یاددهی ـ یادگیری شامل مشاهده کردن ،بیان کردن ،ترکیب کردن ،ارتباط برقرار کردن و اج ار

کردن باشند ،مهارتهای حل مسأله دانشآموزان ا زف ایش مییابد (سوریاواتی ،1عثمان  2و میراه ،3
). 2010
دال لی عمده برای اثربخشی و توانمندی یادگیری مسألهمحور ،دایر بودن ا  عون نی ی رب یریگدا    
انوا رایمه ریظن لاعف یریگدای لوصا ع ی یریگدروخزاب  ،ی تاحیجرت اب بسانت و ایریگد             

        

دانشآموزان ،بهکا راهم یریگر تت تتتها ارقرب ،هلأسم لح یدنیارف ی ر ،یصخش نیب طابترا ی

      

گروهسازی ،خودارزیابی و توانایی هماهنگی با یغت  ی ،هدازاقآ و یناروت( تسا ر    

 ،)5 138اما رد 

عمل ،انتقال دانش و اطالعات به ذهن دانشآموزان ،حافظهپروری ،رقابت و نظام نمرهای ترغیب
و تش قیو م یییی یش حا( دو مم م مم دی )5 138 ،و اکثر  ناملعم تی ا شور ز ینتبم سیردت

شرورپ رب             

مهارتهای حل مسأله استفاده نمیکنند (راستگو ). 1383 ،بنابرا نی  ،تأکید بر فرایند حل سم أ و هل
مسألهمحور کردن جریان تعلیم و تربیت م قیمع تالوحت مزلتس ی رد 

شرورپ و شزومآ ماظن       

ازجمله تربیت معلم ،طراحی برنامههای درسی ،منابع آموزشی ،شیوههای یاددهی ـ یادگیری و ...
میباشد .ا جی اد موقعیتهای مسألهدار بهعنوان راهبردی عملی در ت مانرب یحارط و سیرد ههه هههههای

1. Suryawati
2. Osman
3. Meerah
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درسی با محور قرار دادن بحث تلفیق در طراحی برنامههای درسی دوره ابتدایی امکانپ یذ ر است
یآرای). 5 138 ،
(کشت 
مهارتهای تفکر و حل مسأله پیامدهای یادگیری مختلفی همچون قادر ساختن فراگیران به حل
مسائل ساده ،تصمیمگیری و ابراز خود به صورت خالقانه دارند (انگان راکمه و گ ا ،ن    ). 2014
تحلیل مشکالت دانشآموزان ابتدایی در حل مسأله ریاضی در تایلند نشان داد ک لکشم دنچ ه   
شآم کرد رد نازو
در حل مسأله وجود دارد که عبارتند از .1 :دانش ش

دیلک تاملک ی در    مسائ للل

ضرف دیاب ار و دننک

هچ     

   

مشکل دارند؛  .2دانشآموزان قا هک دنمهفب دنتسین رد

یزیچ هچ

اطالعاتی از درون مسأله برای حل آن ض ؛تسا یرور

شآم سم نازو أ ار هل   
    .3هنگا ناد هک یم ششش ششش

شآم نازو
متوجه نمیشوند ،میخواهند که بدون ه ههیچ تفک  خساپ ،یر ر ؛دننزب سدح ا       .4دانش ش
بیتاب و بیقرارند و مسائل را نمیخوانند؛  .5دانشآموزان برای خواندن مسائل ط یتبغر ینالو   

ندارند ف( وناپیچت ،1وانگونیچ  2و سوجیوا ). 2014 ،3دانشآموزان دوره متوسطه اغلب نمیتوانند

شبینی پدیدهها استفاده کنند و در حل مسائل جدید ناتوان هستند
از دانش خود برای توضیح و پی 
شهای کالسی ،فاقد راهبردهای کیفی مورد نیاز
و ا نی مشکل ناشی از ا نی واقعیت است که آموز 

برای استدالل آنها است (رونی ). 2010 ،4در ا نی راستا ،استراتژیهایی شامل تعبی لح شزومآ ه   
مسأله در کالسها در طول برنامه درسی و ا جی ا ییزج تاحالصا د رد

الت شششش شششششها یارب یلعف ی    

تدریس طیف خاصی از حل مسأله در ریاضیات ،علوم و سایر درسها برای فراهم کردن ش طیار

آم رب عماج شزو ا دش حرطم هلأسم لح ی هه ههههههههههههههههان  د ((( م ولأ فف ف  5و اسکا تت ت  ) 2008 ،6و یا یهدد   
پژوهشمدار به پرورش تما لی طبیعی کودکان برای ت قح یق و وارسی کمک میکند و یاددهی به
روش کاوشگری و حل مسأله میتواند خیلی از مهارتهای اساسی و گرایشها ه ی مم مممخ اب ناو   
شهروند مردمساالر را توسعه دهد (ونفوسن  7و شیولی  ). 1997 ،8بنابرا نی  ،فرصتها ریگدای ی ی   
هدفم بغر و راد تتتتتانگی کی ،ز   

شآم هب نازو   
«بایددد» در برنام ناد و تسا یعامتجا یسرد ه ششششش ششششش
1. Phonapichat
2. Wongwanich
3. Sujiva
4. Roni
5. Malouff
6. Schutte
7. Vanfossen
8. Shiveley
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فرصتهای یادگیری فراوان برای وارد شدن در حل سم أ  .دنراد زاین هل ا نی

   مسائ للل با دی شببیه

زندگی باشند و توسط دانشآموزان مدرسه با کم  دنوش باختنا ملعم ک و نانچ  چ هنیمز رد ه       
درسهای اجتماعی ،فعالیتها هک دنشاب یروط 

شآم ،دنزیگنارب ار نازو   
تبغر و هقالع ناد ششششششش ششششششش

آنوقت است که دانشآموزان ا یلاعف نی تتتتتها د دنهاوخ ماجنا رتهب ار  اد (اد گی ررررر رررررر ). 1991 ،1در

ت قح یق دیگری با تأکید بر ا نی که نقش شهروندی متضمن تفکر است ،ا نی نتیجه بهدست آمد که
تها رکفت ی   
درسهای اجتماعی ا نی توانایی را دارند که با رویکردی مناس راهم دربشیپ رد ب تتت تتت

مؤثر باشند (سولومون ). 1987 ،2

بدون شک کودکان سرمایههای عظیم معنوی و انسانی آینده هر جامعهای هستند .توجه به نیازها
و تالش برای ر عف مشکالتشان ،آنها را توانمند میسازد تا در آینده فعال ،خالق ،پویا و سا هدنز
شوند ف( رضی ). 90 31 ،از طرفی ،زندگی لأسم دنیارف کی ههه ههههگشا سا یی تتتتت و ه ههیچ پایا رب ین ای   

یم و مدق
مسألههایی که ابعاد زمان و مکان در آنها مهم است ،وجود ندارد ف( یشر  ،3ترجمه ص یاف ی ی
نجاریان ). 91 31 ،بنابرا نی  ،یکی از اهداف تعلیم و تربیت مدرن ،پرورش ا رداق هک تسا یدارف     
باشند بر مسائ للل و مشکالتشا رد هرمزور یگدنز رد ن  طیحم ا متج ا هب یع        آسا انی غلب نک ه ند   
(شکوهی یکتا ،دوایی ،زمانی ،پورکریمی و ش ،یفیر

 ). 92 31توانا ب رد کدوک یی ههه ههههکا یریگر

تفکر برای حل مسأله ،کلید مو قف ی تتت در زن ،یناجاقآ( دوب دهاوخ وا یگد       ). 90 31از ای نننرو،
مهارت حل مسأله موضوعی است که در چند دهه اخیر در آم یاهروشک فلتخم سورد شزو    
پیشرفته آموزشی جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است ،اما در ایران هنوز حل مسأله بهعنوان یک
رویکرد برای آموزش مورد توجه جدی قرار نگرفته است (کرمیییزرن و یدمحا ،ید
 ). 1389با توجه به آنکه در پی تغییرهای نظ ـ یهددای یر

زا یریگدای

،یناحیر    

شم هب ات نرد    
یپ هرود شششش ششششش

امروز ،آموزش مهارت حل مسأله به کودکان و نوجوانان بهههعن هدش حرطم ترورض کی ناو

   

است؛ بهگونهای که آنها را برای ز سی تن و بالیدن در فضایی آماده کند که با فضای زندگی ن لس
پیش از آنها تفاوتهای بسیاری دارد (آقاجا ،ین

) 90 31؛ درس مطالعا هب هجوت اب یعامتجا ت    

شآم نازو
ماهیت محتوایی و ظرفیت مسألهمداری و ارتباط بیشتر با زندگی عین ناد هرمزور و ی ششش ششش

1. Ediger
2. Solomon
3. Fischer
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میتواند بستر مناسبتری را جهت ت قح ق رویکرد مسألهمحوری در دوره ابتدایی فراهم آورد ،اما
شها لح دروم رد یلخاد ی
بهطورکلی اکث هوژپ ر شش شش

لیلحت هب هلأسم وتحم ا یسررب و شقن           

تهای حل مسأله پرداختهاند و پ شرور
برنامههای درسی ریاضی و علوم تجربی در پرورش مهار 
مهارتهای حل مسأله در حوزه مطالعات اجتماعی مورد کمتوجهی بوده اس .ت بنا دقف ،نیارب ان   
تها رد هلأسم لح ی   
پژوهش در ا نی زمینه و نبود الگوی برنامه درسی مبتنی ب ورپ ر ر راهم ش تتت تتت
درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی که با جامعه ایرانی تناسب داشته باشد ،احساس میشود .از
آنجایی که تعداد عناصر تشکیلدهنده برنامه درسی براساس دیدگاههای مختلف ،متفا نایب تو   
ش ،یکلم( تسا هد        ) 92 31؛ مبتن ر رب یای جججججج جت نیر

ید دگارد ه نیا هنیمز

  

ر یسرد همانرب هک ا            

دربردارنده تصمیم درخصوص چهار عنصر هدفها ،محتوا ،روش و ارزش دملق یبای اد م  ییی ییییکند
(مهرمحمدی) 91 31 ،؛ ا نی پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با
تأکید بر پرورش مهارتهای حل مسأله دانشآموزان در درس مطالعات اجتما هرود یع دتبا ا یی
ایران انجام شده اس .ت
روش پژوهش
ا نی ت قح یق از نوع ت قح یقات کاربردی بود که با روش ت قح یق زمینهای انجام شد .برای شناسایی و
تها رد هلأسم لح ی در علاطم س ات     
استخراج مؤلفههای برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
اجتماعی دوره ابتدایی از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامههای درسی برخی از کش و اهرو
مبانی نظری برنامه درسی مطالعات اجتماعی و مهارتها ای حل سم أ و هل

ی از نظ تار
بهر هههگیری ی

متخ صص ان و کارشناسان برنامه درسی و مطالعا فتسا یعامتجا ت ا د قیقحت رتسب .دش هد ر ا نی   

  

بخش شامل منابع و مطالعات تخ صص ی ،کتابها لاقم  ،هه هههها ایاپ  ،نن ننننامهههها تشون و  هه هههها رظن و  ات   
متخ صص ان و کارشناسان ذیربط مرتبط با موضوع پ شهوژ

ب .دو  تهج ن نوم ههه ههههگی تلع هب یر    

کثرت منابع (اعم از داخلی و خارجی) در ا ،هزوح نی یارب هک یکینورتکلا و یپاچ نوتم زا      
شبرداری استفاده گردید.
م قح ق قابل دسترسی بود ،استفاده شد .جهت گردآوری اطالعات از فی 
روش ت یزج ه و تحلیل اطالعات ،توصیف مبانی و تحلیل و استنتاج نظری بود .ب یشخبرابتعا یار   
الگوی پیشنهادی ،جامعه آماری شامل  54نفر از متخ صص ان برنامه درسی و  8641نف ناملعم زا ر   
دوره ابتدایی استان گیالن در سا لیصحت ل ی   

 95ـ  94 31ب ب هک دو ههه ههههدلیل ودحم د دادعت ندوب      

متخ صص ان ،کلیه آنها به شیوه نمونهگیری تمامشماری بهعن زگ شهوژپ هنومن ناو

ییییییییی نش ش .دند
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برای انتخا دعت ناگروم و یسجرک لودج بسحرب ،ناملعم ب اد         063نف شور هب اهنآ زا ر    
نمونهگیری تصادفی خوشهای بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بد نی منظور ،استان گیالن از
لحاظ جغرافیایی به سه ح هزو قبط ساسارب )زکرم و قرش ،برغ(
پرورش ا نی استان ت سق یم ش .د سپس

ییایفارغج هزوح ره زا    

هههههه هههههههبن ید

سا امز ننن آم و شزو

 2ش رهش ره زا و ره      10مدرسه

ابتدایی و از هر مدرسه  6کالس و از هر کالس یک معلم بهعنوان نمونه پژوهش یزگ نش شدند.
بهمنظور نظرسنجی از متخ صص ان و معلمان ذیرب پ یوگلا هرابرد ط ی داهنش ِیِی تم  ش هچ زا لک ار      
عنصر برنامه درسی ،از پرسشنامهای م قح قساخته دارای  77گویه با مقیاس پنج درجهههای لیک تر
(از خیلی کم « »1تا خیلی زیاد « )»5استفاده شد .بهمنظور ت نیا ییاور نیمأ  همانشسرپ ا ییاور ز      
صوری و محتوایی استفاده شد .بد نی ترتیب که روایی ا نی پرسشنامه طبق نظ تسا ر ادا و امنهار ن
مشاور و  9نفر دیگر از متخ صص ان برنامه درسی و معلما دییأت دروم ییادتبا هرود رد هبرجتاب ن    
لدهنده پرسشنامه با اج نآ یار
قرار گر .تف برای بررسی پایایی آن ،همسانی درونی عوامل تشکی 
روی  40نفر (  20متخصص برنامه درسی و  20معلم دوره ابتدایی) که به صورت تصادفی انتخاب
شدند ،به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای هر یک از عناصر چهارگان یسرد همانرب ه    
(هدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی ـ یادگیری ،ارزشیابی) و کل نشسرپ ا ب ،هم ههه هههههترتی رض ب ا بی
 0/ 92 ،0/ 96 ،0/ 95 ،0/ 95و  0/ 98بهدست آمد که قابل قبول میباشند .دادهها با اس هدافت رامآ زا   
توصیفی (توز عی فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون م ذج ور خی) مورد ت لیلحت و هیزج
قرار گرفتند .جهت ت یزج ه و تحلیل دادههای گردآوری شده از نرما زف ار آماری  SPSS22اس هدافت
شد.
یافتهها
چاب یرظن بوچر هههههه هدس رد هدمآ ت نع بلاق ارص

هچ ا گرا وتحم ،فده( یسرد همانرب هن ا،

                

راهبردها ی ی  ـ یهددا ی  یریگدا وووووو ووو ارزشیا  سپ )یب ابم هعلاطم ز این علاطم و عبانم ،یرظنات   

         

تخ صص ی و نظرات متخ صص ان و کارشناسان مربوطه و نیز همفکری با اس و امنهار نادات ،رواشم    
شآم ازو ننن در درس مطالعات
تهای حل سم أ هل    دانش ش
برای برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
اجتماعی دوره ابتدایی در جدول ( )1ارائه شد.
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تهای حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره
جدول  .1چارچوب نظری برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
ابتدایی

عناصر چارچوب
برنامه درسی

مشخصات کلی

مشخصات ویژه
 ادراک صحیح مطلبـ مقا سی ه نظرات

رشد عقالنی دانشآموز

ـ درک ارتباط میان مطالب
ـ استنتاج و استدالل کردن
ـ ارزیابی و قضاوت کردن

تهاااای
مهار تتت 

پ شرور    

فرایندی تفکر

 مشاهده کردن گردآوری دادهها و اطالعات تدو نی فرضیه و آزمودن آن مشارکت اجتماعیتهای ارتباطی
 مهار  -توانایی نقادی اجتماعی

پ ور رش   

یها یی ی
توانمن دد د 

شآموز
عاطفی دان 

 تربیت اجتماعی سگ ترش سالمت روانی -تقو تی هو تی

اهداف

ملی -مذهبی ایرانی

شآموزان
 ا جی اد انگیزش و نگرش مثبت در دان  برخورد مسئوالنه اجتماعی و محیطیتهاااای
تقو تی      مهار تتتت 

تهای تصمیم گیری
 -مهار 

اساس  ی ی دروم یریگدا       

 -همکاری و مشارکت

نیاز زن و یگداوناخ یگد

 -ا زف ایش دانش و سواد اجتماعی

شهروندی

 -تقو تی

پرورش توانایی یا یریگد

تهای چگونه یاد گرفتن
 -یادگیری مهار 

خ و یربهاردو

یریگدای     

فاندیشی و تعمیق یادگیری
ژر 

 -مهارت برنامهر زی ی و نقشه کشیدن برای آینده

مادامالعمر
شآموز
تربیت اخالقی دان 

یسازی ارزشهای اخالقی (عدالت ،انصاف و )...
 تقو تی و درون  -تربیت شهروند کنجکاو و ج تس وجوگر

تربیت شهروند مطلوب

 تربیت شهروند دارای سواد علمی -فناورانه تربیت شهروند فعال ،آگاه و مسئول تربیت شهروند خالق و منتقدشآموز برای انجام کار تیمی
 ا جی اد عالقه در دان شآموز در فرایند کاوشگری محیطی و اجتماعی
 توانا ساختن دان  -ترغیب یادگیری فعال با استفاده از مواد و وسا لی آموزشی متنوع و متناسب

فعالیتمحور بودن

 ا جی اد مشارکت و تعامل فعال بین یادگیرنده و موضوع یادگیری تدارک موقعیتهای حل مسأله با طرح سؤالهای متنوع ،جدول و ... -تناسب داشتن محتوا با ساختار و ماهیت نظام پردازش یادگیرندگان

محتوا

 ارائه محتوای تعاملی با استفاده از بازی ،تمر نی آموزشی ،جدول و ...یها و اهداف برنامه درسی
 تناسب محتوا با قانونمند  تناسب محتوا با عوامل و ارزشهای اجتماعی (ازجمله فرهنگ ،پیشر تف عل ،یژولونکت و مومنطقی بودن

   مسائ للل و

نیازهای جامعه ملی و علمی ،مسائل و ارتباطات جهانی)
 تناسب محتوا با ویژگیها ،استعدادها ،نیازها ،س حوطتهای فردی یادگیرندگان)
(توجه به تفاو 

کهاای یا  یدشر و یریگد ی گدنریگدا ان    
و سبک ک
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 ارائه محتوا از ساده به پیچیده ت سق یم بندی مطالب و سر لصف های دروس به طور منطقی ا جی اد رابطه منطقی بین مطالب هر لصف با عنوان آن لصف ا جی اد تناسب بین محتوای یادگیری و مواد و وسا لی آموزشی مورد استفادهشآموزان
 ا جی اد ارتباط بین مطالب با زندگی روزمره دان صراحت داشتن

 ا جی اد انگیزش و عالقه در دانش آموزان نسبت به موضوعهای درسی اجتناب از پیچیدگی و ابهام در موضوعها و مطالب درسی استفاده از منابع متنوع و معتبر به منظور روزآمد نمودن دانش یادگیرندگانشآموزان به حل مسأله گروهی
 تشویق دان شآموزان به کار در گروههای کوچک
 تشویق دان شآموزان به انجام ت قح یق و تفحص
 تشویق دان شآموزان به اظهار نظر شخصی درباره موضوعهای درسی
 تشویق دان  -تشویق دانشآموزان به یادگیری از راه مشاهده و الگوگیری از رفتا رگید ر ا هژیو هب ن اتفر ر ملعم  رد    

تعاملی بودن

  

هنگام حل مسأله
شآموزان و منابع متفاوت
تهای گوناگون تعامل با سایر دان 
 تدارک فرص  تأکید بر پرسشگری نقادانه و استداللی در کالس درس توجه به مباحثه در کالس درسشآموزان درباره موضوع درس
 -توجه به بارش مغزی برای بیان ایدههای آنی دان 

راهبردهای          

تهای فرایندی (ازجمله تحلیل کردن ،پاالیش کردن ،اولو تی بندی کردن و )...
 -به کارگیری مهار 

یا ـ یهدد     

شآموزان به ایفای نقش
 -تشویق دان 

یادگیری

 تأکید بر یادگیر ِیِی راههای یادگیریشآموزان
تهای فردی دان 
کهای یادگیری و تفاو 
 توجه به سب کاربردی بودن

 تأکید بر فرایند به جای تأکید بر م صح ولشآموزان از طریق مراجعه به منابع مختلف و در دسترس
 تأکید بر جمعآوری اطالعات توسط دان  بازنمایی موقعیت مسأله طبق عالم واقعشآموزان
 تناسب با ساختار عقالنی دان لهای خالقانه و ابتکاری
شآموزان به کشف راهح 
 -تشویق دان 

اکتشا هنارگشواک و یف       
بودن

شآموزان به انجام پرو هژ
 تشویق دان شآموزان به انجام مطالعه موردی
 تشویق دان شآموزان با موقعیتهای چالشبرانگیز و نه تنشزا
 تأکید بر روبهرو شدن دان فهای یادگیری
 تناسب ابزارها و تکالیف ارزشیابی با هد  -تلقی کردن راهبردهای ارزشیابی به عنوان بخشی از تجربه یادگیری

منطقی بودن

 استفاده از راهبردها و ابزارهای متعدد برای ارزشیابی نظارت مستمر بر کیفیت راهبردهای ارزشیابی مستمر و پایانی انجام ارزشیابی به قصد ارائه بازخورد و بهبود در یادگیری و عملکرد دانشآموزان -مشاهده پیشر تف

دانشآموز در حل مسائ للل غیرمعم نشان و لو ا قیرط زا س و تسرهف ا قم ،یسر ی سا       

درجهبندی و واقعهنگاری

ارزشیابی

شآموز درباره یادگیری خودش)
 خودسنجی (تأمل دان یها)
شآموز توسط همکالس 
مساالن (ارزشیابی کارهای دان 
 سنجش ه مبتنی بودن بر شواهد

 استفاده از پوشه کار و یادداشتهای روزانه جهت ثبت پیشر تف یادگیری دانشآموززز در ط و نامز لودر چند نی نوبت
تهاا در
 ارزشیابی از طریق والد نی (تکمیل نشسرپ ا  نیدلاو طسوت هم د ک هرابر ار بببببب بببببببرد مفا و میه مهارت تزندگی روزمره و خارج از کالس درس فرزندشان)
 -آزمونهای عملکردی (ازجمله ارائه یک سخنرانی ،مصاحبه ،تهیه یک پوستر یا روزنامه دیواری و )...
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از آنجایی که تلقی برنامه درسی بهعنوان یک چرخه برای تولی نوتم رد یسرد همانرب دنس د      
برنامهر زی ی درسی در آموزش عمومی سابقهای دیرینه دارد و تغییر دادن رصانع رب رصنع کی     
راکمه ا ،ن      90 31؛

دیگر و آنچه که فراگیران یاد میگیرند ،اثر خواهد ذگ اش و یراجاوابید( ت

ملکی ) 92 31 ،الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهارتهای حل سم أ سرد رد هل   
یتوان در قالب نمودار ( )1نشان داد.
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی را م 

تهای حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
نمودار  .1الگوی پیشنهادی برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 

در جدول ( )2شاخصهای توصیفی عناصر برنامه درسی با تأکید بر پ راهم شرور تت تتتها لح ی
مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ارائه شده اس .ت
تهای حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
جدول  .2شاخصهای توصیفی عناصر برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
عناصر    
برنامه     

خیلی کم
گروهها

درسی
هدف

معلمان
متخ صص ان

محتوا

معلمان
متخ صص ان

راهبردهای
یاددها یی ی-
یادگیری
ارزشیابی

معلمان
متخ صص ان
معلمان
متخ صص ان

فراوانی

کم
درصد

فراوانی

متوسط
درصد

فراوانی

زیاد
درصد

فراوانی

خیلی زیاد
درصد

فراوانی

درصد

23

6

18

5

75

21

138

93

106

29

1

2

2

4

10

22

20

54

12

27

19

5

12

3

80

22

151

42

98

28

1

2

4

9

14

31

17

38

9

20

16

4

12

3

58

24

147

41

100

28

1

2

4

9

10

22

18

40

12

27

16

4

13

4

79

22

139

93

113

31

1

2

4

9

11

24

19

43

10

22
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تهای حل
جدول  .3نتایج آزمون مجذور خی جهت بررسی تفاوت بین عناصر برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهار 
مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی

عناصر برنامه درسی
هدف
محتوا
راهبردها ی ی هددا یییی ی-
یادگیری
ارزشیابی

درجه آزادی

سطح احتمال خطاپ یذ ری

نتیجهگیری

1/ 722

4

0/787

عدم تفاوت معنادار

مقدار آماره م ذج ور خی
6/ 200

4

0/5 18

عدم تفاوت معنادار

3/ 653

4

0/554

عدم تفاوت معنادار

4/874

4

0/ 345

عدم تفاوت معنادار

با توجه به ا نی که در جدول ( )3مقدار  χ2محاسبه شده در سطح خطاپ یذ ری  5درصد و با درجه

آزادی  ،4از مقدار  χ2جدول 1کوچکتر است؛ لذا فرض صفر تأیید م ممیشوددد و ضرف

قیقحت   

یعنی متفاوت بودن دو توز عی با احتمال  95درصد اطمینان رد میشود؛ یعنی نتیجه میشود ک زا ه
لحاظ آماری بین توز عی دیدگاه دو گروه یعنی متخ صص ان برنامه درس ییادتبا هرود ناملعم و ی
در رابطه با عناصر (هدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزش )یبای
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،با عنا تی

دانعم توافت ا یر    

به محت  لودج یاو (((((  )2نتی هج م ممیشوددد ک زا شیب ه    58

درصد از متخ صص ان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی الگوی مذکور را تأیید نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههههانیا ی ناشن شهوژپ

 هک داد ا هنشیپ یوگل اشرورپ رب دیکأت اب یسرد همانرب ید                    

مهارتهای حل مسأله در درس مطالعات اجتما هرود یع تبا دد دددایی از د هاگدی همانرب ناصصختم    
درسی و معلمان ذیربط مطلوب بوده است و بین دیدگاه ا نی دو گروه تفاوت معنا دوجو یراد   
شهای مرتبط با موضوع ت قح یق مشخص شد
ندارد .در بررسیهای صورت گرفته در پیشینه پژوه 
که م ققح ان قبلی تاکنون پژوهش مستقلی را به قصد ارائه الگوی برنامه درسی مبتن شرورپ رب ی    
مهارتهای حل مسأله در درس مطالعا رابتعا و ییادتبا هرود یعامتجا ت ب هاگدید زا نآ یشخ     
متخ صص ان برنامه درسی و معلمان ذیربط انجام ندادهاند که بتوان یافتهها ب ار  هه هههط اب میقتسم رو    
نتایج آنها مقا سی ه نمود .با ا نی وجود ،از آنجاییکه ویژگیهای هر یک از چهار عنصر (ه ،فد
ش از مبا  طبترم یرظن ین با    
محتوا ،راهبردهای یاددهی ـ یا یشزرا و یریگد ا نیا رد )یب    پ هوژ ش ش
شهای
موضوع پژوهش استخراج شدهاند ،میتوان اذعان داشت که ا نی یافتهها هوژپ جیاتن اب  شششش شششش
م ققح ا  ناراکمه و یماغرض نوچمه ین (((((((((  ،) 91 31جهانیا ن (((  ،) 90 31آقاجا ین (((  ،) 90 31جمایل   
 .1مقدار  χ2جدول در سطح خطاپ یذ ری  5درصد و درجه آزادی  4برابر  9/ 49اس .ت
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یآرای (  ،)5 138احم  ید
زاقآ ا  هد ((((((  ،)5 138کشت یی 

راکمه ا  ن (((((  ،) 2014فوناپیچ و ت

(((  ،)5 138یان  گ

((( ،) 2016

راکمه ا  ن (((((  ،) 2014رون  ی (((  ،) 2010س وایرو ا و یت

شهای خود به گوشههایی از چگونگی
همکاران (  ،) 2010مألوف و اسکات (  ) 2008که در پژوه 
عناصر برنامه درسی در دورههای ت صح یلی مختلف و ازجمل هرود رد ه دتبا ا یی شا ا درک هر هههههههههان ،د
همخوانی دارد .عالوه بر ا نی  ،ا نی یافتهها با نتایج بهدست آمده از پژوهشها ای سل  یلیبس ((( 5 138
الف ،ب) ،ونفوسن و شیولی (  ،) 1997ادیگر (  ،) 1991مارزانو و همکا  نار (((  ) 1988و س نومولو
(  ) 1987که بهطورویژه به بررسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در دورههای ت صح یلی مختلف
براساس رویکرد حل مسأله پرداختهاند ،همسو و هماهنگ است؛ زیرا در همه ا نی پژوهشها رب    
تهای
بهکارگیری نظریههای یادگیر ِیِی یادگیرندهمحور تأکید شده است؛ چرا که پرورش مهارت ت
حل سم أ لاطم سرد رد هل عع ع ععععات اجتما عف ورگ رد یع ا ب قالخ و ندوب یعامتجا ،ندوب ل و ند           
یباشد.
یادگیرندگان م 
در تبیین ا نی یافته میتوان گفت که آموزش مهارت حل م ب هلأس هه هههعن داینب زا یکی ناو ییی ییییت نیر
مهار تت تها ژیو یهاگیاج و تیمها  ،ه ،یناجاقآ( دراد             ) 90 31؛ چرا دنیارف کی یگدنز هک 

        

مسألهگشایی است و هیچ پایانی برای مسألههایی که ابعاد زمان و مکان در آنها مهم است ،وجود
ندارد ف( یشر ،ترجمه صفاییمقدم و نجاریان ). 91 31 ،از همینرو ،یکی از اهداف تعل تیبرت و می   
مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره در م طیح
ییکتا راکمه و  ا ،ن     ). 92 31هرچن  ههد رد هک د ا رد ریخ
اجتماعی به آسانی غلبه کنند (ش هوک ی ی

  

آموزش دروس مختلف در کشورهای پیشرفته آموزشی ،مهارت حل مسأله جایگاه قابل ت یهجو
پیدا کرده است ،اما در ایران هنوز حل مسأله بهعنوان یک رویک رب در ا هجوت دروم شزومآ ی      
جدی قرار نگرفته است (کرمیزرندی و همکاران ). 1389 ،بدیهی اس ب هک ت ههه ههههمنظ ورپ رو رش   
دانشآموزانی که بتوانند از عه هد لح

مسائ للل بازپاس یتسخن ،دنیآرب یگدنز خ

نننننننننگا یحارط م   

برنامههای درسی مبتنی بر پرورش حل مسأله در دروسی همچ هک تسا یعامتجا تاعلاطم نو

   

هدف نهایی آنها تربیت شهروند مطلوب میباشد؛ شهروندانی که بتوانند در ساخت زندگی خود
و سرنوشت جامعهشان ،فعاالنه و آگاهانه مشارکت نمایند و با ت یزج ه و تحلیل اطالعات ،برقراری
ارتباط با دیگران و ا جی اد روابط کاری مبتنی بر همکاری و مشارکت ،به حل مسائل بپردازند.
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با توجه به آنکه پژوهش حاضر در قلمرو برنامهر زی ی درسی انجام شده است ،مبتنی ب جیاتن ر و
یافتههای ت قح یق پیشنهادهایی بهمنظور کارب تس
 .1ب رب ناصصختم ه ن هزوح رد یسرد هما

تهای تربیتی ارائه میشود:
ا نی نتایج در موقعی 

یش ختنا رد هک دو اب       
م هیصوت ییادتبا شزومآ ییییی ی یییییی ی ییییی 

هدفهای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابت تسار رد ییاد ا شرورپ ی    

مه ههارتها ای حل

مسأله دانشآموزان ،رشد عقالنی و عاطفی آنها ،پرورش مهارتهای فرایندی ،تربیت اخالق و ی
شهروندی دانشآموزان را مدنظر قرار دهند تا از ا نی طریق مهارتهای اساسی مورد نیاز زندگی
خانوادگی و شهروندی را به آنها بیاموزند.
تها رد هلأسم لح ی   
 .2در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت ت
درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ،پیش م داهن یی یییش ب اوتحم هک دو ا سا و راتخ    

ماهی تتت نظام

پردازش دانشآموزان متناسب باشد ،دانشآموزان را ب جنا و یرگشواک دنیارف ه ام کار یمیت      
ترغیب کند ،با عوامل و ارزشهای اجتماعی حاکم بر جامعه همسو باشد ،از ساده به دشوار ارائه
شود ،با زندگی روزمره دانشآموزان ارتباط داشته باشد ،بهروز باشد و با مواد و وسا لی آموزشی
موجود قابل فهم باشد .همچنین ،مسایلی در حوزه مطالعات اجتماعی مطرح شوند ک اهنآ لح ه    
نیازمند تفکر سطح باال بوده و منطبق با نیازهای واقعی دانشآموزان در زندگی فردی و اجتماعی
آنها باشند.
تهای حل
یشود در فرایند یاددهی ـ یادگیری برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهار ت
 .3پیشنهاد م 
مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابت شتکا ،یدربراک ،یلماعت یاهدربهار زا ،ییاد ا و یف    
کاوشگرانه نظیر بارش مغزی ،مباحثه ،ایفای نقش ،انجام پ ژور ه و هناداقن یرگشسرپ ،قیقحت و   
استدالل و انجام مطالعه موردی استفاده شود و بهجا رف رب لوصحم رب دیکأت ی ا یریگدای دنی        
تمرکز شود.
 .4بهمنظور ارزشیابی پیشر تف

ت صح یلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی،

پیشنهاد میشود که از راهبردها و ابزارهای متعدد ازقبیل خودسنجی ،س ه شجن مم مممسا هشوپ ،نال   
کار ،فهرست وارسی ،مقیاس درجهههبن و طسوت همانشسرپ لیمکت و ید ا  ...،و نیدل رد نایرج       
یشود که ارزش یبای
ارزشیابیهای مستمر و پایانی استفاده شود و به معلمان دوره ابتدایی توصیه م 
را بهعنوان بخشی از تجربه یادگیری تلقی کنند .لذا ،ارزشیابی را به قصد ارائه با دوبهب و دروخز   
شآموزان انجام دهند.
در یادگیری و عملکرد دان 
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از محدود تی های ا نی پژوهش آن است که ارزشیابی الگ پ یسرد همانرب یو ی نیا رد یداهنش

ت قح یق ،صرفًاًا از دیدگاه متخ صص ان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی استان گیالن که در سال
ت صح یلی  95ـ  94 31مشغول به خدمت بودهاند ،صورت پ یذ رفته اس .ت ل ریاس هب اذ

پژوهش نارگ

پیشنهاد میشود که به منظور تعمیم نتایج ا نی پژوهش ،ا نی الگو را از د هاگدی همانرب ناصصختم    
درسی و معلمان دوره ابتدایی شاغل در سایر استانهای کشور مورد ارزشیابی قرار دهند.
منابع

آقاجانی ،احمد ). 90 31( .آموزش مهارت حل مسأله به کودکان .فصلنامه ک کدو  ،،نوج  لاس ،هناسر و ناو ا ،لو    
شماره  1و  ،2ص  80ـ . 99

ابطحی ،زهرا ). 92 31( .چگونه حل مسأله را وارد فرایند آموزش سازیم؟ .نشریه تکنولوژی آموزشییی ،دوره ، 28
شماره  ،8ص  9ـ . 10
احمدی ،پرو .نی (  ). 5 138نوآوری در سازماندهی محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی .مجموعه مقا تال
ششمین همایش سا روشک یسرد همانرب تاعلاطم نمجنا هنال

      «ن مانرب رد یروآو هه هههها ییادتبا هرود یسرد ی

کشور» ،دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و پرورش استان فارس ،اسفند ماه ،ص . 69
امیراحمدی ،یونس؛ ایروانی ،شهین؛ ش  .اضردمحم ،یفر (((((  ). 91 31تحلیل وتحم ا یبرجت مولع باتک ی
ابتدایی برمبنای الگوی حل مسأله د .ییوی

هیاپ پ مجن    

پژوهش در برنامهریزی درسی ،سا هرامش ،مود هرود ،مهن ل    8

(پیاپی  ،) 35ص  86ـ . 95
تورانی ،حیدر؛ آقازاده ،محر .م (  ). 5 138یادگیری مسألهمح براک یگنوگچ و رو رررررررد آن در ک سرد سال
دوره تحصیلی ابتدایی .مجموعه مقاالت شش شیامه نیم

مجنا هنالاس ن م روشک یسرد همانرب تاعلاط   

     

«نوآوری در برنامههای درسی دوره ابتدایی کشور» ،دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و پ تسا شرور ا ،سراف ن    
اسفند ماه ،ص . 242 - 221
جمالی ،محمود ). 1388 ( .تحلیل و تبیین آرای تربیتی مالاحمدنراقی و مقا سی ه آن با د هاگدی جاننن د .ییوی فصل همان
معرفت ،سال هجدهم ،شماره  ، 141ص  57ـ . 70
جهانیان ،بهناز ). 90 31( .بررسی دیدگاه جان دیویی درباره تربیت عقالنی و امکان بهرهههگی نآ زا یر
در آموزش و پرورش ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تار خی و فلسفه آموزش و پ هدکشناد ،شرور
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
دیباواجاه ،شنادرف ؛هبوبحم ،یفراع ؛دمحم ،یباخرس یزود ینیمی ؛تعلط ،یر ا.مش (((((((((((((((((((  ). 90 31مفهوممم پ ادر زز زی
الگوهای برنامه ر زی ی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها  ).پژوهش در برنامه ریزی درسی ،سال
هشتم ،دوره  ،2شماره  ،03ص . 62 - 48
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ته یا
راستگو ،اعظ .م (((  ). 1383بررسی میزان استفاده معلمان از روش تدریس مبتنی بر پرورش مهار 
حل مسأله در درس علوم پایه چهارم ابتدایی منطقه  6ش یلیصحت لاس رد نارهت ره

    

 48ـ

 . 1383پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته برنامهر زی ییی درس اور هدکشناد ،ی نن نننشناس تیبرت مولع و ی ی هاگشناد     ،
تربیت معلم.
ر حی انی ،ابراهیم؛ احمدی ،غالمعلی؛ کرمی زرندی ،زهرا ). 90 31( .بررس دنیارف شزومآ یقیبطت ی رد هلأسم لح       
برنامه درسی آموزش ریاضی دوره متوس  ،اکیرمآ یاهروشک هط ا ژ ،ایلارتس ا یا و روپاگنس ،نپ ر .نا      فصل همان
تعلیم و تربیت ،سال بی تس

و هفتم ،شماره ( 1پیاپی  ،)5 10ص  5 11ـ . 141

سلسبیلی ،نادر 5 138 ( .الف  ).کاربرد رویکرد حل مسأله در طراحی و تدو نی برنامه درس هرود یعامتجا تاعلاطم ی   
راهنمایی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،3ص  67ـ . 104
سلسبیلی ،نا .رد (((  5 138ب  ).ک ر دربرا ووویک رد هلأسم لح در

سرد هزوح

هرود یعامتجا تاعلاطم

    

ابتدایی .مجموعه مقاالت ششمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی کشور «نوآوری در برنامههههای
درسی دوره ابتدایی کشور» ،دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و پرورش استان فارس ،اسفند ماه ،ص . 60
سیف ،علیاکب .ر (((  ). 92 31روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش .و ،متفه شیاری   
چاپ یازدهم (چاپ مکرر :پنجاه و یکم) ،تهران :نشر دوران.
شعبانی ،ح نس ؛ مهرمحمدی ،محمود ). 1379 ( .پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسألهم .روح مجله
مدرس ،دوره چهارم ،شماره  ،1ص  5 11ـ .5 12
شکوهی یکتا؛ م نسح ؛ دوایی ،مهدی؛ زمانی ،نیره؛ پورکریمی ،ج  .یلع ،یفیرش ؛داو (((((((  ). 92 31اثربخش همانرب ی   
حل مسألهشناختی بر بهبود مهارتهای اجتماعی و مهارت حل مسأله بین فردی دانشآموزان
پیش دبستانی و پایه اول .ششمین کنگره بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزش یک
و خ :یتنرتنیا سردآ( .زیربت ینامرد یتشادهب تامد            http://www.congress.tbzmed.ac.irتا خیر
مشاهده 3 :مهر ). 94 31
ضرغامی ،سعید؛ سجادیه ،نرگس ،قائدی ،حی یی ). 91 31( .بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی
تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان بهمنزله عام .ل فصلنامه راهبرد فرهنگ ،ش هرام

 17و  ، 18ص  123ـ

. 151
فتحیآذر ،اسکندر ). 1377 ( .هدف از تدریس چی تس ؟ .نشریه جغرافیا و برنامهریزی ،شماره  ،6ص  86ـ . 107
فرضی ،سکینه ). 90 31( .اثربخشی آموزش حل أسم  ل جا ه تت تتتم  یراگزاس و تیافک رب یعا ا متج ا یع      
ی .پایاننننامه
کودکان مبتال به بیشفعالی /نقص توجه باتوجه ب لد کبس یجنایم شقن ه ب گتس ییییی ییییی
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی ک کدو
تبر .زی

وجون و ا اور هدکشناد ،ن ننن ننننشناس تیبرت مولع و ی ی هاگشناد     ،
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فیشر ،رابرت ). 91 31( .آموزش تفکر به کودکان .ترجمه مسعود ص و مدقم ییاف سفا ا  هن ن یراج ا پاچ ،ن ،موس

     

اهواز :گوزن.
قاسمی ،نوشاد؛ احدی ،ح .نس (  ). 1382بررسی روند رشد مهارتهای حل مسأله و راهبردهای فراشناختی کودکان 3
نشناسی (دانشگاه آزاد اس :ناگساروخ دحاو یمال    
تا  11سا .ل فصلنامه دانش و پژوهش در روا 
اصفهان) ،شماره پانزدهم ،ص  93ـ . 60
کرمیزرندی ،زهرا؛ احمدی ،غالمعلی؛ ر حی انی ،ابراهیم ). 1389 ( .حل م الک رد هلأس سس سسسها .نپاژ یضایر سرد ی   
مجله مدارس کارآمد ،شماره  ،9ص  82ـ . 84
کشتیآرای ،نرگس ). 5 138 ( .حل مسأله :راهبردی محوری در تدریس و طراحی برنامهههه یسرد یا   
دوره ابتدایی .مجموعه مقاالت ششمین همایش ساالنه انجم روشک یسرد همانرب تاعلاطم ن       «ن رد یروآو
برنامههای درسی دوره ابتدایی کشور» ،دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و پرورش استان فارس ،اسفند ماه ،ص
. 22
ملکی ،ح .نس ( ). 92 31برنامهریزی درسی (راهنمای عمل) .ویراست دوم ،چاپ هجدهم ،مشهد :پیام اندیشه.
مهرمحمدی ،محمود ). 1374 ( .چرا باید برنامههای درسی را بهسوی مسألهم .؟میهد قوس روح    فصل و میلعت همان
تربیت ،شماره  43و  ، 44ص  10ـ . 28
مهرمحمدی ،محمود ). 91 31( .برنامه درسی :نظرگاهها ،رویکرده شچ و ا

مان اهزاد  ..ویراس پاچ ،مود ت   
مم مم

ششم ،تهران :سم .ت
نقیبزاده ،میرعبدال سح ی .ن ( ). 92 31نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .چاپ بی تس
طهوری.
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