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فصل دوم

حيطه های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی
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مقدمه
شهروند  تربيت  اجتماعی،  مطالعات  اصلی  داديم، هدف  توضيح  اّول  فصل  در  که  همان طور 
مطلوب است و بر همين مبنا افزايش سواد اجتماعی، گسترش ارزش ها و تقويت رفتارها و مهارت های 
مطلوب، به منابع متعددی در زمينه ی محتوا نيازمند است. برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی هم چون 
ساير دروس سه حيطه يا قلمرو اساسی «دانش و شناخت»، «مهارت» و «ارزش ها و نگرش ها» را در 
در  آن ها  خاص  ويژگی های  و  قلمرو  و  گانه  سه  حيطه های  اين  از  يک  هر  فصل،  اين  در  برمی گيرد. 

چارچوب برنامه ی درسی جديد مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزش عمومی تشريح می شود:

١ــ حيطه ی دانش و شناخت

و  اجتماعی  علوم  مختلف  موضوعات  از  برگرفته  اجتماعی  مطالعات  درسی  برنامه ی  محتوای 
انسانی است؛ لذا در حيطه ی دانش و شناخت با رشته های مختلفی سر و کار دارد.

١ــ١ــ تلفيق موضوعات و مفاهيم
اما  است  متکی  مختلف  رشته های  علمی  مبانی  و  اصول  بر  اجتماعی  مطالعات  درس  چه  اگر 
می توان از طريق اين درس، بستری برای تلفيق دانش ها، تجارب، موضوعات و مفاهيم مرتبط با اهداف 

اصلی برنامه، يعنی آموزش شهروندی و تربيت اجتماعی، فراهم آورد.
«تلفيق به ترکيب کردن يا مرتبط ساختن امور، به طور مفهومی و سازمانی اطالق می شود. هدف 
اين است که از طريق تلفيق تجارب يادگيری دانش آموزان و محتوايی که توسط معلمان ارائه می شود، 
دانش آموزان ارتباطات بين مجموعه های به ظاهر مجزای دانش را درک کرده و از پيچيدگی ذاتی دنيايی 

که در آن زندگی می کنند، بهتر آگاه شوند و قدردانی کنند»١.
«برنامه ی درسی تلفيقی آموزشی است که سازمان بندی آن با استفاده از خطوط موضوعی متنوع 
وسيع تر  زمينه های  روی  گوناگون  درسی  موضوع های  تلفيق  طريق  از  و  می گيرد  صورت  متفاوت  و 
که  می بيند  کل  يک  صورت  به  را  يادگيری  و  ياددهی  تعريف،  اين  می کند»٢.  سرمايه گذاری  مطالعه 
١ــ ِنپ و ديگران (١٩٩٦)؛ به نقل از مهر محمدی، آشنايی با اصول و مبانی نظری رويکرد تلفيقی، کارگاه برنامه ريزی درسی 

با رويکرد تلفيقی اردوگاه شهيد باهنر، مرداد ماه ١٣٨٢.
٢ــ شوميکر (١٩٨٩)؛ به نقل از منبع پيشين.
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منعکس کننده ی دنيای واقعی معلم و شاگرد است.
«تلفيق به معنای در هم آميختن حوزه های محتوايی يا موضوعات درسی است که در نظام های 
آموزشی سنتی، به طور جداگانه و مجزا از يکديگر در برنامه ی درسی مدارس گنجانده شده اند»١. تلفيق 
برنامه ی درسی، ارتباط دادن و در هم آميختن محتوا و فرايندهای برنامه ی درسی به منظور تحقق هدف 

انسجام تجربيات يادگيری دانش آموزان است.
با آن که «تلفيق» انواع گوناگون دارد اما در همه ی انواع تلفيق، يک مرکز يا کانون سازمان دهنده 
و  مفاهيم  جاری،  رويداد  يک  مسئله،  يک  تم،  يا  مضمون  يک  می تواند  کانون  «اين  دارد.  وجود 
انديشه های بزرگ يا حتی موضوعاتی از داخل خود ديسيپلين ها يا رشته های مجزا باشد»٢. به عقيده ی 
بی ين، منابع متعددی مراکز سازماندهی برنامه ی درسی را مشخص می کنند که ويژگی ها و معيارهای 
خاصی را به همراه دارند. يکی از منابع مراکز سازماندهی، موضوعاتی است که قبًال درون مواّد درسی 
يا  مسائل  اساطير،  و  افسانه  نقل،  و  حمل  مستعمراتی،  زندگی  مثال،  برای  است؛  داشته  وجود  مجزا 

مشکالت اجتماعی٣.
اقيانوس ها،  اعماق  تاريخی،  افسانه های  زمان،  ماشين  دايناسورها،  مانند  پرجاذبه  موضوعات 
ــ  دارند  محبوبيت  ابتدايی  مدارس  در  بيش تر  که  ــ  فضايی  آدم های  و  ديگر  سيارات  از  موجوداتی 

می توانند به عنوان کانون سازماندهی محتوا انتخاب شوند.
انتخاب يک مضمون (تم) تلفيقی خوب، بيش تر يک هنر است تا علم٤؛ از اين رو، برنامه ريزان 

درسی يا معلمان توليدکننده و طراح واحد يادگيری تلفيقی بايد به معنای واقعی هنرمند باشند.
برنامه ی درسی مبتنی بر مضمون يک برنامه ی درسی تلفيقی است که از مواّد درسی و ديسيپلين ها 

(رشته های دانش) مختلف، به منظور بررسی جوانب مختلف مضمون موردنظر بهره می جويد.

٢ــ١ــ انواع تلفيق
برنامه ريزان درسی درباره ی تلفيق و انواع آن، مدل ها و طبقه بندی های مختلفی را ذکر کرده اند 

که در اين بخش به چند نمونه بسنده می کنيم:
«جی کوبز (١٩٨٩) از صاحب نظران حوزه ی برنامه ی درسی، به ويژه در مباحث مربوط به تلفيق 

برنامه ی درسی است. وی شش نوع سازماندهی برنامه ی درسی معرفی کرده است:
١ــ مهر محمدی (١٣٧٩)، منبع پيشين، ص ١٩.                       ٢ــ ياکوبز (١٩٨٩)، منبع پيشين، ص ٧٩.
٣ــ منبع پيشين، ص ٨٠.                                                         ٤ــ پرکينز (١٩٨٩)، منبع پيشين، ص ٨١.
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١ــ ديسيپلين محور يا رشته محور؛ همان سازماندهی سنتی است و طّی آن، موضوعات به صورت 
مجزا از يکديگر و در زمان های مستقل ارائه می شوند.

ساير  با  را  الزم  هماهنگی  مرتبط،  محتوای  تدريس  در  معلمان  آن،  در  موازی؛  رشته های  ٢ــ 
معلمان دروس ديگر به عمل می آورند.

درسی  واحد  يک  قالب  در  هم  به  نزديک  محتوايی  حوزه های  آن،  در  مکمل؛  رشته های  ٣ــ 
مستقل طراحی و عرضه می شوند. جی کوبز اين رويکرد را «چند رشته ای» ناميده است.

درسی  مواّد  از  توجهی  قابل  بخش  يا  تمام  ميان  وحدت  ايجاد  برای  آن  در  رشته ای؛  ميان  ٤ــ 
برنامه های درسی مدارس به عمل می آيد. اين امر با استفاده از مضمون ها يا موضوعاتی که قابليت ايجاد 

چنين پيوندی داشته باشند، انجام می شود.
٥  ــ الگوی روز تلفيق شده؛ در طراحی برنامه ی هفتگی کالس، يک روز از هفته تعيين نشده 

بلکه بر مبنای پرسش ها و عاليق دانش آموزان، فعاليت های يادگيری طراحی می شود؛
و  تمام  تناظر  ايجاد  و  تلفيق  آن،  هدف  و  است  تلفيق  افراطی  حالت  معرف  کامل؛  برنامه ی  ٦  ــ 
کمال ميان زندگی دانش آموزان در خارج و داخل مدرسه است و براساس تجارب، پيشينه، عاليق و 

پرسش های دانش آموزان شکل می گيرد.
جی کوبز اشکال شش گانه را روی پيوستاری نمايش می دهد و معتقد است نظام های آموزشی و 

مدارس می توانند به تناسب از اشکال مختلف بهره بجويند.
صاحب نظر ديگری به نام کيس (١٩٩٢)، انواع تلفيق در برنامه های درسی را در چهار مورد 

دسته بندی می کند:
١ــ تلفيق محتوای مربوط به موضوعات درسی با استفاده از يک مضمون

٢ــ تلفيق مهارت ها و فرايندها
درون  دنيای  و  واقعی)  (زندگی  مدرسه  از  خارج  زندگی  تلفيق  يعنی  فرد  و  مدرسه  تلفيق  ٣ــ 

مدرسه
٤ــ تلفيق کل گرا يعنی پيوند ميان تمام اجزا و مؤلفه هايی که دانش آموز در نظام آموزشی کسب 

می کند. مجموعه تجارب وی بايد هم خوان و مکمل هم باشند.
دولتی  مدارس  ندرت  به  کيس،  دسته بندی  در  که  اين  از  انتقاد  با   (١٩٩٥) همکاران  و  نيپ 

می توانند زمينه ی تلفيق همه جانبه را فراهم کنند به سه نوع تلفيق برنامه های درسی اشاره کرده اند:
١ــ برنامه ی درسی ميان رشته ای؛ در آن از يک ماده ی درسی برای کمک به فهم بهتر ماده ی 
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درسی ديگر استفاده و از شدت مرزبندی ميان موضوعات درسی مختلف کاسته می شود.
٢ــ تلفيق حول محور مهارت ها؛ در آن ها يک مهارت مثًال نوشتن، تفکر انتقادی و مانند آن، 

عامل وحدت بخشی حوزه های مختلف محتوايی می شود.
٣ــ تلفيق ميان تجارب، حيات درونی يا عواطف دانش آموزان با برنامه ی درسی مدرسه؛ در آن، 
دانش آموزان مجازند از دريچه ی عاليق و نيازهای خود به برنامه ی درسی بنگرند و به گونه ای کامًال 

شخصی به آن شکل دهند١.
«از مطالعه ی تعاريف، ويژگی ها و مزايايی که برای تلفيق بر شمرده شده، چنين برمی آيد که اصوًال 
موجبات  خود  امر  اين  که  دارد  تأکيد  دانش  و  اطالعات  و  موضوعات  ميان  ارتباط  بر  تلفيق  رويکرد 

افزايش توانايی های يادگيرنده را برای يادگيری عميق و مداوم فراهم می آورد.»٢
«به نظر می رسد رويکرد تلفيقی از جهت امکاناتی که برای مطالعه ی هماهنگ جنبه های گوناگون 
واقعيت های زندگی فراهم می آورد، مناسب ترين رويکرد در ميان انواع برنامه های درسی برای تربيت 

معطوف به تبيين موقعيت است».٣
«به طور خالصه، نقايص برنامه های درسی رايج که برنامه های موضوع محور يا رشته ای است، 

از منظر کسانی که برای تلفيق برنامه های درسی استدالل می کنند، عبارت است از:
١ــ ثبات ظرفيت زمانی آموزش همراه با رشد فزاينده ی دانش و محتوای آموزشی هر رشته

افزايش  نتيجه،  در  و  مدرسه  از  خارج  زندگی  مؤلفه های  با  آموزشی  محتوای  ارتباط  نبود  ٢ــ 
ميزان افت تحصيلی

بخش بندی های  و  دانش  حوزه های  تقسيمات  از  زندگی  متن  فراگير  تجربيات  تأثيرناپذيری  ٣ــ 
زمانی مدرسه

٤ــ عوض شدن جای وسيله و هدف؛ به طوری که در سايه ی برنامه های درسی رشته ای، رشته ها 
به عنوان وسيله مطرح اما به هدف تبديل شده است.

طبيعی  نيازهای  به  پاسخ گويی  و  شاگردان  طبيعی  کنجکاوی  ارضای  در  مدارس  شکست  ٥  ــ 
رشته ای  درسی  برنامه ی  مشکالت  ديگر  در آن، از  انسان  جايگاه  جهان و  کردن  معنادارتر  برای  آن ها 

است.»٤
١ــ منبع پيشين، ص ٨٢ .

٢ــ رئيس دانا، فرخ لقا؛ برنامه ی آموزشی تلفيقی چيست؟ مجله ی رشد تکنولوژی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، ١٣٨٠.
٣ــ علم الهدی، جميله؛ مبانی تربيت اسالمی و برنامه ريزی درسی، ١٣٨٤، ص٢٩٠.

٤ــ همان، ص ٢٩١.
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«عالوه بر نقد برنامه های درسی رشته ای، پيش بينی فوايد احتمالی برای برنامه های تلفيقی نيز موجب 
گسترش توجه به اين نوع برنامه ها شده است که برای مثال می توان به چند جنبه ی آن اشاره کرد:

١ــ تحقق شرايط يادگيری  مؤثر در پرتو برنامه ی درسی تلفيقی ممکن می شود. شرايط يادگيری 
مؤثر شامل موارد زير است:

اّول: يادگيری درباره ی مسائل کامًال مرتبط با يادگيرنده باشد؛
دوم: به جنبه های اساسی و حياتی جهان مربوط باشد؛

سوم: پويايی و خالقيت يادگيرنده را افزايش دهد.
را  برتر  فکری  مهارت های  محور،  مسئله  برنامه های  خصوص  به  تلفيقی  درسی  برنامه های  ٢ــ 

پرورشی می دهند؛
٣ــ پژوهش های عصب شناختی نشان می دهد که مغز انسان با کشف نقشه ها، رابطه ها و اتصاالت 
متقابل عناصر و مؤلفه های يادگيری معناها و مفاهيم را بهتر درک می کند و اصوًال کارکرد مغز با برنامه ی 

درسی تلفيقی تناسب بيش تری دارد؛
٤ــ برنامه ی درسی تلفيقی، حذف مطالب تکراری و غيرضروری را امکان پذير می کند؛

از  شبکه ای  در  اطالعات  دادن  قرار  و  پيوندها  ايجاد  با  می تواند  تلفيقی  درسی  برنامه ی  ٥  ــ 
روابط، عمل فهميدن اعم از استنباط، تعميم، به کارگيری، شبيه سازی و … را ممکن سازد؛ در حالی 

که تربيت گسيخته، چون فقط به انباشت اطالعات می انجامد، عمل فهميدن را تسهيل نمی کند؛
و  می کند  ترغيب  را  بخشی  وحدت  مهارت های  و  انعطاف شناختی  تلفيقی  درسی  برنامه ی  ٦  ــ 

در نتيجه، تصوری کّلی از مسائل علمی و انعطاف روش شناختی به يادگيرنده می بخشد».١
بايد توجه کرد که بنا به نظر برخی صاحب نظران، برنامه ی درسی تلفيقی چيزی در برابر برنامه ی 
درسی رشته ای به صورت يک سند جديد، معين و تمام شده نيست. فرايندی است که يک سر آن در 
است.  آموزشی  عمليات  و  تربيتی  تصميم گيری های  در  ديگرش  سر  و  فلسفی  رويکردهای  و  قالب ها 
به عالوه، الگوی منحصر به فرد برای تلفيق تدريس وجود ندارد و لذا در تلفيق برنامه ی درسی نمی توان 
به طور ثابت و معين از يک روش تلفيقی خاص حمايت کرد بلکه براساس اين که نظام تربيتی روش های 
بنگرند،  اتحاد  بيش ترين  تا  تلفيق  کم ترين  از  پيوستاری  منزله ی  به  را  علمی  رشته های  تلفيق  گوناگون 
می تواند برحسب عوامل گوناگون به استفاده ی مقتضی از هر يک از اين روش ها بپردازد که پيش تر 

درباره ی برخی روش های تلفيق و انواع آن توضيح داده شد.
١ــ منبع پيشين، ص ٢٩٣.
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٣ــ١ــ تلفيق حوزه های موضوعی در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی ايران
در راهنمای برنامه ی درسی جديد مطالعات اجتماعی در کشور ما برای دوره ی آموزش عمومی، 
ـ تربيتی اين درس را تحقق می بخشد و بستر  رويکرد تلفيقی به عنوان رويکردی که جهت گيری فرهنگیـ 

مناسبی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی ارزش ها فراهم می آورد، پذيرفته شده است.١
بدين منظور، موضوعات و مفاهيم تاريخی، جغرافيايی، اقتصادی و اجتماعی در قالب تماتيک 

يا مضمونی با يکديگر تلفيق می شوند.
يکی از روش هايی که در زمينه ی بهره گيری از رشته های مختلف علمی در تلفيق، در برخی از 
کشورها به کار گرفته شده است، انتخاب «راهبردها يا حوزه های موضوعی»٢ و تلفيق آن ها با يکديگر 
است  علمی  رشته ی  هر  در  محوری  و  اساسی  انديشه های  موضوعی»  «حوزه های  از  منظور  است. 
مثال، حوزه ی موضوعی  ساماندهی می شود؛ برای  انديشه،  که موضوعات مختلف حول و حوش آن 
را  توان  باالترين  موضوعی  حوزه های  جغرافياست.  رشته  در  اساسی  حوزه ی  يک  فضا»  و  «مکان 
برای تعميم و بيش ترين زمينه را برای تشريح پديده ها و موضوعات فراهم می آورند و زمينه ی مناسبی 
برای در هم  تنيدگی موضوعات به دليل وسعت انديشه فراهم می کنند. انتخاب حوزه های موضوعی در 

برنامه های تلفيقی هر کشور متناسب با مقاصد و محتوای برنامه، متفاوت است.
در راهنمای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما نيز پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده 
است. لذا ياددهی ــ يادگيری حول پنج حوزه ی موضوعی و از طريق دو فرايند، پرورش مهارت های 

کاوشگری و درونی سازی ارزش ها، محقق می شود.

١ــ برای مطالعه ی بيش تر درباره ی تبيين انتخاب اين رويکرد در برنامه ی درسی جديد، به راهنمای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی 
Http://Social studies dept.talif.sch.ir :(١٣٨٦) رجوع شود
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مأخذ: راهنمای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزشی عمومی. دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های 
درسی ١٣٨٧

شکل ٢ــ حيطه های سه گانه در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی
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شکل ٣ــ عناصر و مفاهيم اصلی برنامه ی مطالعات اجتماعی در سه حيطه ی دانش، مهارت و نگرش

فرايند کاوشگری محيطی و اجتماعی (پرورش مهارت ها) 
            (بررسی و کاوش)  (خالقيت)  (مشارکت)  (برقراری ارتباط)  (واکنش شخصی و اظهارنظر)

مأخذ: منبع پيشين (شکل ٢)

فرايند توسعه و درونی سازی ارزش ها 
             (عدالت جويی)   (حق طلبی و مسئوليت پذيری)  (تعاون)   (ميهن دوستی)
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همان طورر که در شکل های ٢ و ٣ می بينيد، اين پنج حوزه عبارت اند:
١ــ زمان، تداوم و تغيير (جغرافيا)

٢ــ مکان و فضا (تاريخ)
٣ــ فرهنگ و هويت (جامعه شناسی، تاريخ، مردم شناسی و دين و اخالق)

٤ــ نظام اجتماعی (علوم اجتماعی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سياسی و دين و اخالق)
٥  ــ منابع و فعاليت های اقتصادی (اقتصاد، جغرافيا، مطالعات زيست محيطی و دين و اخالق)

هر يک از حوزه های موضوعی انتخاب شده عمدتًا مفاهيم و موضوعات يک يا چند رشته ی 
پايه که  کليدی و  مفهوم  نيز سه  پوشش می دهد. برای هر يک از اين حوزه ها  فراتر از آن را  علمی و 

محتوای علمی برنامه حول آن ها مطرح و بر آن ها مبتنی است، انتخاب شده است.
١ــ زمان، تداوم و تغيير: اين راهبرد، بيش تر از حوزه ی تاريخ بهره می گيرد و بر استفاده 

از شواهد و مدارک برای فهم تغييرات و تداوم پديده ها در روند زمان تأکيد دارد.
به موازات سير زمان، بخشی از حال به گذشته و بخشی از آينده به حال می پيوندد. همپای حرکت 
خط طوالنی و ممتد زمان، تحوالت و رويدادهای فراوانی در صحنه ی گيتی رخ داده می شود. اگر چه 
در اين حرکت آن چه پيش از همه خودنمايی می کند، تغييرات است اما در ورای اين تغيير، واقعيتی به نام 
«تداوم» نهفته است؛ به عبارت ديگر، به رغم تغيير هر آن چه در محيط طبيعی و محيط پيرامون جامعه 
وجود دارد و هم چنين تغيير شرايط و ملزومات زندگی اجتماعی انسان، چيزهايی هم می ماند و تداوم 
می يابد که با شناختن و حفظ چيزهای ارزشمند انسان های پيشين می توان به تبيين هويت ديروز، امروز 
و فردای انسان پرداخت؛ چرا که بسياری از دستاوردهای تمدن و فرهنگ فعلی بشر، ميراث تالش و 

تجربه ی نسل های پيشين است.
دانش آموزان از طريق اين راهبرد، با مفهوم تغييرات و تداوم ها در محيط ها و مکان ها، منابع و 

فعاليت های اقتصادی، فرهنگ ها و نظام های اجتماعی آشنا می شوند.
هم چنين بهره بردن از گذشته و عبرت گرفتن از آن با فهم چرايی و چگونگی تحوالت زندگی 
اجتماعی در هر دوره و ترسيم دورنمای زندگی آينده، تالش برای کشف واقعيت ها، پی بردن به ضعف ها 

و کاستی ها يا پيشرفت در هر دوره، از عناصر عمده ی اين حوزه است.
عالقه مندی به شناخت دستاوردها و جلوه های تمدن ايرانی ــ اسالمی و حفظ ميراث فرهنگی 
کشور و آشنايی با زندگی و خدمات شخصيت ها و مفاخر گذشته ی ايران از طريق حوزه ی «زمان، تداوم 

و تغيير» دنبال می شود.
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٢ــ مکان و فضا: اين حوزه، بيش تر از علوم جغرافيايی بهره می برد و بر درک تعامل متقابل 
انسان و محيط، فرايندهای طبيعی در محيط های زيستی، الگوهای پراکندگی فضايی پديده ها و اهميت 

مکان ها و فضاها تأکيد دارد.
«مکان» بستر و جايگاه وقوع پديده ها وفرايندهاست و از نظر موقعيت (نسبی و طلق) و ابعاد گوناگون 
و ويژگی های مختلف بررسی می شود. به مجموعه های هماهنگ و مرتبط در قالب مکان«سيستم های 

فضايی» گفته می شود. هر محيط جغرافيايی خاص، يک سيستم فضايی را به نمايش می گذارد.
شناخت ويژگی های محّل زندگی، درک و مقايسه تفاوت ها و تشابهات مکان ها، تنوع محيطی، 
(ملل  کشورها  و  نواحی  توسعه ی  مشکالت  و  مسائل  زمان،  روند  در  محيط  و  انسان  تعامل  نحوه ی 
محروم و کشورهای توسعه يافته) قابليت ها و امکانات محيطی و جغرافيايی کشور و باالخره حفاظت از 

محيط و مکان از اهّم مباحث اين راهبرد است.
جامعه شناسی  مردم شناسی،  از  را  خود  مباحث  بيش تر  حوزه،  اين  هويت:  و  فرهنگ  ٣ــ 
تاريخ اخذ می کند. «فرهنگ» مفهومی عام است که برای توصيف جنبه های نهادی و آموخته در  و 
يا  گروه  زندگی  عمومی  شيوه ی  فرهنگ،  ديگر،  تعبير  به  می گيرد؛  قرار  استفاده  مورد  انسانی  جوامع 
گروه هايی از مردم است که عناصری از قبيل عادات، باورها، سنت ها، ارزش ها و نقاط مشترک آن ها 

را به يکديگر پيوند می دهد و وحدت اجتماعی ويژه ای به وجود می آورد.
منظور از «جامعه»، گروه ها و نظام های اجتماعی است که در سرزمين مشخصی به عنوان کشور 

زندگی می کنند، فرهنگ مشترک دارند، تابع اقتدار سياسی واحدی اند و از استقالل نسبی برخوردارند.
انتقال  بعد  نسل  به  و  می گذارد  ارث  به  نسل  هر  آن چه  هر  از  است  عبارت  فرهنگی»  «ميراث 
نسل ها  ورای  بر  که  واقعياتی اند  ارزش ها  از  برخی  و  نهادها  ساخت ها،  دانستنی ها،  و  فنون  می دهد. 

دوام می يابند.
ميراث فرهنگی از طريق انتقال ارادی آداب و سنن به نسل های بعد می رسد يا در فرهنگ زمان 

حال تجلی می يابد.
«هويت» عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود که در جريان تعامل با ديگران و 

با محيط حاصل می شود.
«تعلق» عبارت است از احساس مثبتی که فرد نسبت به هويت يا همان ويژگی هايی که خود را به 

آن تعريف می کند، دارد.
فرهنگ  و  تمدن  جلوه های  و  فرهنگی  ميراث  با  آشنايی  تعميق  فرهنگی،  ويژگی های  شناخت 
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اسالمی ــ ايرانی، شناسايی مفاخر علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی و آثار آن ها، شناخت علل و عوامل 
و  دستاوردها  به  ارج گذاری  زمانی،  مختلف  دوره های  در  اجتماعی  نظام های  و  فرهنگی  تحوالت 

پيشرفت های فرهنگی، و توانايی نقد فرهنگ ها از اهّم مباحث مطرح در اين زمينه است.
جامعه شناسی،  اجتماعی،  علوم  از  را  خود  مباحث  بيش تر  حوزه،  اين  اجتماعی:  نظام  ٤ــ 
به  که  است  پديده  هر  تشکيل دهنده ی  اجزای  از  مجموعه ای  نظام  می گيرد.  سياسی  علوم  و  حقوق 
يکديگر پيوسته بوده و يک واحد را تشکيل می دهند؛ به طوری که تغيير هر يک از عناصر بر اجزای 
ديگر اثر می گذارد. «نظام اجتماعی» مجموعه ای متشکل از کنش ها و واکنش های تعدادی از افراد 
است که روابط آن ها با يکديگر به طور متقابل به سوی کانونی مشترک (هدف مشترک) يا کانون هايی به 
هم پيوسته جهت می يابد؛ به عبارت ديگر، «نظام اجتماعی» به مجموعه ای از «نقش های» اجتماعی 
يکپارچه  واحد  يک  صورت  به  و  يافته  پيوند  هم  به  مشخص  هدفی  جهت  در  که  پيوسته  هم  به  متقابل 

درآمده اند، گفته می شود.
شناخت حقوق و مسئوليت های شهروندی به عنوان نقش های اعضای يک جامعه و نيز مؤسسات 
و نهادهای اجتماعی در راستای تعامل صحيح و همياری و تعاون اجتماعی، هم چنين نهادهای سياسی 
به منظور مشارکت فعال در تصميم گيری ها و اداره ی امور جامعه و توسعه ی مهارت های اجتماعی، از 

محورهای مهم در آموزش اين حوزه است.
٥ــ منابع وفعاليت های اقتصادی: اين حوزه، بيش تر مباحث خود را از اقتصاد، مطالعات 
زيست محيطی و جغرافيا می گيرد. انسان امروز برای تأمين نيازهای خود و ادامه ی زندگی به کاالها و 
خدمات گوناگونی نياز دارد. اين کاالها و خدمات با استفاده از منابع و امکانات موجود در محيط فراهم 
می شود. استفاده از منابع در جهت رفع نيازهای بشری به فرايندهای اقتصادی توليد، توزيع و مصرف 
منجر می شود. هم چنين منابع در دسترس انسان محدودند و به عالوه، اهميت هر يک از آن ها برحسب 
جمعيت  افزايش  به  توجه  با  می کند.  تغيير  زمان  طّی  در  (تکنولوژيکی)  فّناورانه ای  و  فرهنگی  شرايط 

جهان، بشر امروز با «بحران منابع» روبه روست.
از  اقتصادی  فعاليت های  سازماندهی  و  بهره برداری  تبديل  و  بشری  جوامع  پيشرفت  با  هم چنين 
اقتصاد ساده ی بدون پول دوران های اّوليه به اقتصاد پيچيده ی کنونی، تغييرات عمقی در نيازها، مشاغل ها 
و نقش ها پديد آمده است. لذا برخورد عقاليی و مبتنی بر تفکر و خالقيت با انواع منابع (اعم از سرمايه، 

نيروی انسانی و منابع طبيعی) که منجر به استفاده ی بهينه از منابع می شود، اهميت بسياری دارد.
اقتصادی،  اطالعات  کسب  نحوه ی  با  آشنايی  حوزه،  اين  آموزش  در  مباحث  عمده ترين  از 
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فرايندهای مربوط به توليد، توزيع و مصرف، کار و کارآفرينی، مشاغل، سيستم های مبادله، استفاده ی 
برخی  با  آشنايی  و  خانوادگی  و  فردی  زندگی  در  اقتصادی  مديريت  سبز١،  بهره وری  منابع،  از  بهينه 

نهادها، مؤسسات و ابزارهای اقتصادی است.
تلفيق حوزه های موضوعی در قالب مضامين (ِتم ها): مضمونی نظير «کوچ نشينی» را در 
نظر بگيريد. کوچ نشينی با آداب و رسوم و شيوه ای خاص از زندگی سر و کار دارد که نمايانگر يک نوع 
فرهنگ متمايز از شهرنشينی و روستانشينی است. لذا مطالعه ی اين فرهنگ با مباحث فرهنگ شناسی 

و جامعه شناسی پيوند می خورد.
به عالوه، وقتی از الگوهای پراکندگی عشاير در سطح يک ناحيه يا کشور يا تعامل آن ها با محيط 
طبيعی يعنی قشالق و ييالق و حرکت از سرزمين های بلند به پست و بالعکس، با تغيير فصول و برای 

استفاده از مرتع بحث می کنيم، در اين جا وارد حوزه ی جغرافيا می شويم.
هم چنين، کوچ نشينی نوعی فعاليت اقتصادی متکی بر دامداری و توليد مواّد دامی است و از 
سوی ديگر، با نحوه ی خاصی از بهره برداری از منابع سر و کاردارد که با حوزه های دانشی «جغرافيا»، 
در طی  کوچ نشينی را  زندگی  تحول  چنان چه  مربوط می شود.  زيست محيطی»  «اقتصاد» و «مطالعات 
گذشته،  رأس آن در  اجتماعی که در  سياسی  قدرت  هرم  ساختار و  تغيير  مثًال از  کنيم يا  بررسی  زمان 
و  شدن  يکجانشين  درباره ی  يا  کنيم  صحبت  داده،  دست  از  را  خود  جايگاه  وامروز  داشته  قرار  خان 
اسکان تدريجی کوچ نشينان توضيح دهيم، در اين جا وارد حوزه ی زمان، تداوم و تغيير و نيز اين زندگی 

کوچ نشينی و روند آن در زمان شده ايم.
در اين جا ِتم يا مضمون ديگری چون «سفر به کربال» را مثال می زنيم. اين مضمون يا تم، قابليت 
آن را دارد که از طريق آن به معرفی کشور همسايه يعنی عراق و ويژگی های جغرافيايی و طبيعی آن شامل 
ناهمواری ها، جلگه ی دجله و فرات (بين النهرين)، آب و هوا و ويژگی های انسانی آن شامل جمعيت، 

زبان، دين و فعاليت های اقتصادی آن بپردازيم.
از  بخشی  عراق،  زيارتگاهی  شهرهای  معرفی  بر  عالوه  می توان  مضمون  اين  طريق  از  هم چنين 
دانش آموزان  به  را  ــ  حسين (ع)  امام  قيام  و  امويان  ظالمانه ی  حکومت  دوره ی  يعنی  ــ  اسالم  تاريخ 
آموخت. آشنايی با فلسفه و علت قيام امام حسين (ع)، آداب زيارت اماکن مقدسه و حرم اهل بيت از 
يک سو و هم چنين آشنايی با وضعيت کنونی جامعه ی عراق از نظر سياسی يا اجتماعی و اقتصادی از 
بازدهی، به طوری که  حداکثر  امکانات و با  منابع و  بهينه از  معقول و  استفاده ی  يعنی   (Green Pfoducitivity) سبز بهره وری  ١ــ 

کم ترين خسارات و لطمه به محيط زيست وارد شود.
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طريق بهره گيری از حوزه های نظام اجتماعی و منابع و فعاليت های اقتصادی دنبال می شود.
مثال ديگر، مضمون «خانه ی ما» است. از طريق اين مضمون می توانيم اهميت و ارزش خانه 
را به عنوان مکانی برای زندگی خانوادگی و پاسخ گويی به بسياری از نيازهای انسان آموزش دهيم. 
هم چنين، تقسيم خانه به فضاهای مختلف (نقشه ی خانه) و متفاوت بودن اشکال و کارکرد خانه ها در 
نواحی مختلف آب وهوايی از ديگر مباحثی است که می توان حول اين موضوع آموزش داد. مراقبت 
و ايمنی خانه، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مربوط به مسائل ايمنی و هم چنين تغيير شکل و کارکرد 
خانه ها در روند زمان (خانه های سنتی و خانه های جديد) بخش ديگری از آموزش ها حول اين موضوع 
است. لذا همان طور که مالحظه می شود در اين مضمون از حوزه های مختلف موضوعی چون فضا و 

مکان، نظام اجتماعی، زمان، تداوم و تغيير و فرهنگ و هويت بهره گيری می کنيم.
مفاهيم  از  يک  هر  برنامه،  بودن  رشته ای  بين  و  تلفيقی  رويکرد  به  توجه  با  که  است  ذکر  شايان 
کليدی انتخاب شده نقش و قابليت خود را فقط در محدوده ی يک حوزه ی موضوعی ايفا نمی کند و با 
حوزه های ديگر ارتباط و پيوند می يابد؛(به شکل ٣ رجوع شود) برای مثال در مباحث مربوط به مکان 
و فضا (جغرافيا) وقتی از تحوالت فرسايشی در يک ناحيه صحبت می کنيم، به مدارک و شواهدی در 
زمينه ی فرسايش نياز داريم يا در اين جا نيز علت و معلول هايی را بررسی می کنيم که اين مفاهيم کليدی 
را  زندگی  شيوه های  و  فرهنگ ها  تنوع  وقتی  مثًال،  يا  هستند  تغيير)  و  تداوم  (زمان،  حوزه ی  به  متعلق 
در يک ناحيه يا کشور مورد بحث قرار می دهيم، با مفهوم کليدی حوزه ی ديگر (مکان و فضا)، يعنی 
پراکندگی يا توزيع فضايی فرهنگ ها يا مفهوم کليدی «رابطه ی انسان و محيط» که منجر به آن شيوه ی 
زندگی شده است، سر و کار داريم؛ لذا مفاهيم کليدی هر يک از حوزه های موضوعی، قابليت در هم 

تنيدگی و کاربرد در حوزه های ديگر را پيدا می کنند.
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٢ــ حيطه ی مهارت ها

١ــ٢ــ فرايند کاوشگری محيطی و اجتماعی و پرورش مهارت ها
با آموزش مطالعات اجتماعی در چارچوب «کاوشگری١ در موضوعات محيطی و اجتماعی»، 

مهارت ها را می توان به پنج بخش تقسيم کرد و پرورش داد.
شامل طرح سؤاالت  کاوشگری  فرايند  مهارت های  کاوش٢: در اين حوزه،  بررسی و  الف) 
روشن و واضح درباره ی موضوعات و مسائل محيطی و اجتماعی، بررسی مدارک و شواهد (خواندن 
نمودار، عکس، نقشه، متون، اسناد و …)، شناسايی موضوع، شناسايی منابع اطالعات، جمع آوری و 
ثبت اطالعات از منابع اّوليه و ثانويه، آماده کردن اطالعات مرتبط، بررسی و تفسير شواهد و مدارک، 
و  نتيجه گيری  اطالعات،  طبقه بندی  و  انتخاب، مقايسه  طريق  از  مدارک  و  شواهد  تحليل  و  تجزيه 

جمع بندی، پرورش می يابند.
مثال: از بزرگ ترها درباره ی خانه های قديمی پرس وجو کنند، شماره تلفن های ضروری ايمنی 
کنند،  بررسی  را  عکس ها)  پديده (مثًال  يک  تغييرات  به  مربوط  شواهد  و  مدارک  بنويسند،  و  بيابند  را 
کنند،  اندازه گيری و ثبت  زمانی  بيابند، وضعيت هوا را در يک دوره ی  روزهای خاصی را در تقويم 
يا  فرهنگ نامه  يک  به  کنند.  مصاحبه  خدماتی  يا  توليدی  نهادهای  و  مؤسسات  مسئوالن  از  يکی  با 

دايرةالمعارف مراجعه و اطالعاتی فراهم کنند.
ب) مشارکت٣: در اين فرايند، دانش آموزان از طريق همراهی و کاِر گروهی، موفق به انجام 
فعاليت های يادگيری می شوند و انواع راهبردهای کار گروهی را به کار می برند. مهارت های مشارکت  
و تصميم گيری جمعی در حّل مسئله ی خانه، مدرسه و اجتماعات محلی، صبوری و بردباری، احساس 
تعلق به گروه، هدايت و مديريت خود و ديگران در کاِر گروهی و با هم ديگر شکل بخشيدن به ديدگاه ها 

و نظرها تقويت می شود.
مطلوب  رفتارهای  يا  ايمنی  يا  مرور  و  عبور  مقررات  بازی،  يا  گروهی  نمايش  طريق  از  مثال: 
پس از وقوع يک زلزله را نمايش دهند، نمايشگاهی درباره ی يک موضوع برپا کنند، به طور گروهی 
نماينده ی  انتخاب  مدرسه مثًال  درباره ی يک موضوع يا يک مسئله در  کنند،  ديواری تهيه  روزنامه ی 

کالس يا وضع مقررات، گفت و گو و تصميم گيری کنند يا دستورالعملی بنويسند.
و  ايده ها  بيان  و  انتقال  مهارت  از  است  عبارت  برقراری ارتباط  ارتباط٤:  برقراری  ــ  پ 

.Inquiry process ــ١.Comunicating ــ٤             .Participating ــ٣           .Investigating ــ٢
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اطالعات به شکل های مختلف گفتاری، شنيداری و … . با توجه به آن چه گفتيم، مهارت برقراری ارتباط 
در دو زمينه ی برقراری ارتباط با ديگران و برقراری ارتباط با انواع منابع اطالعاتی معنا می يابد.

در اين حوزه خواندن، گوش کردن، نگاه کردن و بيان کردن مؤثر و بحث و مذاکره و مکالمه، بيان 
نظرهای مخالف در قلمرو و برقراری ارتباط با ديگران قرار می گيرد.

برقراری ارتباط بين عناصر يک رويداد، فهم و شرح روابط علت و معلولی، برقراری ارتباط 
ميان گذشته، حال و آينده، فهم توالی موضوعات، و نمايش داده ها (ترسيم نمودار، نقشه و جدول) در 

قلمرو برقراری ارتباط با پديده ها و منابع اطالعاتی پرورش می يابد.
مثال: تصاوير خانه ها يا پوشش های گياهی مختلف را به مکان های مناسب آن ها مربوط کنند، 
خودشان را با توجه به ويژگی هايشان در حضور جمع معرفی کنند، اجزا و عناصر يک پديده ــ مثًال 
تشکيل جلگه يا چرخه ی آب ــ را روی يک مدل بيان کنند، فرايند توليد، توزيع و مصرف يک کاال را 
شماره گذاری کنند يا به نحو مناسب نمايش دهند. برای دريافت خدمتی، به يکی از مؤسسات اجتماعی 
(مثًال آتش نشانی، فرهنگ سرا، کتاب خانه و …) تلفن بزنند يا مراجعه کرده، خواسته ی خود را به طريق 

مطلوب بيان کنند.
ت) خالقيت١: در اين حوزه، مهارت های کاربرد دانش و اطالعات و مهارت ها در الگوها و 
موقعيت های جديد، توسعه و بسط آموخته، پاسخ گويی به مسائل و موقعيت های غيرمنتظره، طراحی و 
توليد محصوالت يا راهبردهای جديد، ابداع روش های جديد، پيشنهاد دادن، تجسم و پيش بينی کردن 

تقويت می شود.
مثال: يک پوستر يا پيام تبليغاتی برای يک موضوع اجتماعی يا محيطی مثًال تعاون يا مصرف 
بی رويه ی آب يا صلح و … تهيه کنند. خانه يا مدرسه ی ايده آل خود را تجسم کرده، درباره ی آن متنی 
ـ را مجسم کنند يا حدس بزنند.  ـ مثًال ارتباطاتـ  بنويسند يا نقاشی کنند. آينده ای از تغييرات يک پديدهـ 

پيشنهاداتی درباره ی حّل يک موضوع محيطی يا اجتماعی ارائه کنند.
برای  اراده ای  خود  از  دانش آموزان  قلمرو،  اين  در  اظهارنظر٢:  و  شخصی  واکنش  ث) 
نگريستن،  مهارت های  می دهند.  نشان  خويش  استنباط  مبنای  بر  موضوعات  بررسی  و  بازشناسی 
بازشناسی، و نقد و بررسی موضوع بر مبنای تلقی خويش، نگريستن به موضوع با استنباط ها و باورهای 
خود فرد و از منظرهای متفاوت، ترجيح دادن، بيان احساس خويش به روش های گوناگون، آينده نگری 

و پيش بينی آينده ی ترجيحی و احتمالی، در اين حوزه قرار می گيرند.
.Reflecting ــ٢                                    .Creating ــ١



٣٣

محيط زيست،  کردن  آلوده  اسراف،  مثًال  اجتماعی  يا  محيطی  موضوع  يک  مورد  در  مثال: 
کودکان گرسنه يا آواره در کشورهای جنگ زده و رويدادهای تاريخی چون استعمار و دخالت بيگانگان 

در کشور اظهارنظر کرده يا احساس و نگرش خود را بيان کنند.

٢ــ٢ــ رابطه ی کاوشگری و پرورش مهارت ها
منطق اصلی توجه به فرايند کاوشگری در برنامه های درسی اين است که امروزه با توجه به حجم 
عظيم و انبوه توليد اطالعات و دانش در جهان، آموختن همه ی موضوعات به دانش آموزان ممکن و 

ميسر نيست و مدارس بيش ترين وظيفه را در آموزش نحوه ی يادگيری به عهده دارند.
به طورکّلی فرايند هر پژوهش يا کاوشگری شامل سه مرحله ی اصلی است که عبارت است از:

و  تجزيه  و  پردازش  ٢ــ  داده ها،  گردآوری  و  اساسی  سؤاالت  طرح  و  موضوع  شناسايی  ١ــ 
از  گروهی  فوق،  مراحل  از  يک  هر  انجام  که  پيشنهادات،  ارائه ی  و  جمع بندی  ٣ــ  و  داده ها  تحليل 

مهارت ها را طلب می کند.
در طبقه بندی مهارت ها به پنج حوزه ی پيش گفته شده، حوزه ی بررسی و کاوش، مرحله ی 
اّول پژوهشگری را پوشش می دهد مشارکت صرف نظر از آن، يک ارزش کليدی بوده که توجه به آن 
ضروری است، در فرايند پژوهشگری نقش به سزايی دارد و امروزه اغلب پژوهش ها به صورت تيمی و 
گروهی انجام می شود. لذا برای دانش آموزان ضروری است که از ابتدا کار کردن در گروه و با گروه را 
ياد بگيرند. حوزه ی برقراری ارتباط، با مرحله ی دوم تحقيق يعنی پردازش، و تجزيه و تحليل داده ها 
ارتباط  اطالعاتی  منابع  انواع  با  چگونه  که  می گيرند  ياد  دانش آموزان  مرحله،  اين  در  دارد.  کار  سر  و 
برقرار کنند و به کشف انواع روابط ميان عناصر و پديده ها و تجزيه و تحليل مسائل نايل شوند. وجود 
مبنای  بر  راه گشايی،  و  مؤثر  پژوهش  هر  در  معموًال  که  است  ضروری  جهت  آن  از  خالقيت  حوزه ی 
ترکيب  کاربرد  يا  نگرش ها  يا  روش ها  در  نوآوری هايی  پژوهشگر،  استنباطات)  و  الهامات  (يا  خالقيت 
جديدی از داده ها در موقعيت های تازه و نظاير آن، به وقوع پيوسته است. در واقع، از طريق خالقيت 
در پژوهش است که دانش بسط می يابد. راه های نوين گشوده شده، حلقه های جديدتری بر حلقه های 
قديمی افزوده می شود و باالخره، حوزه ی واکنش شخصی و اظهارنظر، با مرحله ی سوم پژوهش در 
ارتباط است. در اين مرحله، محقق به قضاوت و ارزيابی می نشيند و جمع بندی و اظهارنظر می کند. 
لذا پرورش مهارت اظهارنظر کردن درباره ی موضوعات، از منظر نگرش و استنباط فرد از موضوع، 

در دانش آموزان به عنوان يکی از مراحل کاوشگری ضرورت می يابد.
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بديهی است که نمی توان از دانش آموزان به ويژه در دوره ی آموزش ابتدايی و سال های آغازين 
دوره ی راهنمايی انتظار داشت که پژوهش ها را تمام و کمال با همه ی مراحل آن، از شناسايی موضوع 
و طرح سؤال و فرضيه سازی گرفته تا جمع بندی نهايی، انجام دهند؛ نخست، برای انجام اين فرايند بايد 
مهارت های الزم در هر مرحله را به دست بياورند. باتقسيم بندی مهارت های کاوشگری به پنج حوزه، 
تالش می شود تا در هر پايه، مهارت ها در هر پنج حوزه تقويت شود و در هر يک از حوزه ها، فرد به 

تدريج به سطوح باالتری از آن مهارت ها دست يابد.
در  اطالعات  گردآوری  مهارت های  محدوده ی  کاوش،  و  بررسی  حوزه ی  در  مثال،  برای 
سال های اّول عمدتًا معطوف به پرس وجو از بزرگ ترهاست که بعدها به منابع اطالعاتی نظير دايرة المعارف 
يا پايگاه های اينترنتی بسط می يابد يا مثًال ابتدا فهم نمودارهای ستونی ساده آموزش داده می شود و به 
و  شخصی  واکنش  حوزه ی  در  می انجامد.  نمودارها  تفسير  و  ترسيم  و  مقايسه  و  خواندن  به  تدريج 
مدرسه  پيرامون (خانواده،  زندگی  محيط  ملموس  موضوعات  درباره ی  دانش آموزان  ابتدا  اظهارنظر 
و محله) به خالقيت و ابداع و ارائه ی پيشنهاد و اظهارنظر و بيان احساس خود می پردازند تا سرانجام 

بتوانند در مراحل باالتر درباره ی مسائل ملی و جهانی اظهارنظر کنند.
در زمينه ی رويکرد کاوشگری به چند نکته بايد توجه کرد:

ــ استفاده از فنون (تکنيک ها) و روش های مختلف کاوشگری، رويکرد يادگيرنده ــ محور را 
تحقق می بخشد. دراين رويکرد، دانش آموزان محور اصلی اند و معلم نقش تسهيل گر را بر عهده دارد. 
البته اگرچه نقش حمايتی معلم در دوره ی ابتدايی پررنگ تر  از دوره های ديگر است اما اين نقش نبايد   به 
انتقال يک سويه ی اطالعات و عدم فرصت دادن به دانش آموز برای فکر کردن، تحقيق کردن، مراجعه 

به منابع و درگير شدن با موقعيت های مختلف منجر شود.
ــ کاوشگری ها و تحقيقات الزامًا از يک مدل تبعيت نمی کند و طيف وسيعی از انواع مدل های 

کاوشگری برای مقاصد مختلف وجود دارد.
با  تا  می دهد  اجازه  دانش آموزان  به  کاوشگری  فرايند  چارچوب  در  يادگيری  ــ  ياددهی  ــ 
موضوعات درگير شده نسبت به مسائل محيط پيرامون زندگی بيش تر عميق شوند که اين، در نهايت به 

فهم و درک عميق تر رويدادها و موضوعات و پايداری يادگيری می انجامد.
ــ در دوره ی آموزش عمومی و به ويژه دوره ی ابتدايی، انجام تحقيقات به طور تمام و کمال و 
اصوًال تحقيق کردن به خودی خود، هدف نيست بلکه هدف، پرورش مهارت های کاوشگری در پنج 
حوزه ی گفته شده، است. لذا معلم بايد به روش های گوناگون، مهارت های کاوشگری اعم از بررسی، 
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خالقيت، مشارکت و … را تقويت کند.
پيرامون  تحقيق  انجام  به  را  دانش آموزان  معلمان،  که  پديده  اين  اخير،  سال های  در  متأسفانه 
موضوعات مختلف وا می دارند، در مدارس کشور ما متداول شده است. اين نوع تحقيق ها اغلب بدون 
راهنمايی کافی، بدون در اختيار گذاشتن منابع، و خارج از توان دانش آموزان، سفارش داده می شود و 
نتيجه ی آن هم فقط تالش والدين يا فاميل و بستگان دانش آموز است که به صورت رونويسی کردن از 
يک يا دو کتاب و مجلد کردن آن ها و تحويل به معلم، جلوه گر می شود. بايد توجه کرد که اين پديده ی 
رايج با رويکرد کاوشگری به ويژه مهارت های کاوشگری که در اين بخش گفتيم، هيچ گونه سنخيت و 

تناسبی ندارد.

٣ــ٢ــ مطالعات اجتماعی و تقويت مهارت های مشترک با ساير دروس
از طريق برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می توان به پرورش و تقويت مهارت هايی که اولويت 

مشترک ساير حوزه های يادگيری محسوب می شوند نيز توجه کرد. اين مهارت ها عبارت اند از:
مربوط  مهارت های  تقويت  اجتماعی،  مطالعات  آموزش  خواندن١:  سواد  مهارت های  الف) 
به خواندن و نوشتن و صحبت کردن را نيز از طريق طراحی فعاليت های مناسب دنبال می کند. در اين 
آموزش می توان دانش آموزان را ترغيب کرد که جنبه های مختلف يک متن را تشخيص دهند، مقصود 

يا مقاصد مؤلف يا نويسنده را دريابند و دستورالعمل های پنهان در يک متن را بازشناسی کنند.
«سواد خواندن» عبارت است از توانايی درک و استفاده از فرم های نوشتاری زبان که توسط 
فرايندی  بلکه  نيست  مکتوب  منابع  روخوانی  فقط  خواندن  سواد  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  جامعه 
آميخته از دانش ها، نگرش ها و توانمندی های ذهنی است. اين رسالت در چهار فرايند تبلور می يابد:

١ــ تمرکز و بازيابی اطالعات صريح
٢ــ دريافت استنباط های صحيح (عبور از معنای سطحی و ظاهری)

٣ــ تلفيق و تفسير اطالعات و انديشه
٤ــ بررسی و ارزيابی ويژگی های متن٢.

در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می توان فعاليت ها را به گونه ای طراحی کرد که موجبات 
پرورش مهارت های زبانی و سواد خواندن و نوشتن شامل توسعه ی دايره ی لغات، يادداشت برداری، 

.Literacy Skills ــ١
٢ــ توسعه ی سواد خواندن، رسالت کتاب های آموزشی، عالء نوری، فصل نامه ی رشد جوانه ها، شماره ی ٨، ١٣٨٣.
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متن  نوشتن  گزارش نويسی،  داستان نويسی،  خالصه نويسی،  توضيحی  (پاراگراف)های  نوشتن بند 
اين  بتوانند  دانش آموزان  که  به طوری  بيايد؛  فراهم  نمايش نامه نويسی  و  گو  و  گفت  شعر،  سخن رانی، 

مهارت ها را در موقعيت های مختلف زندگی روزمره و اجتماعی به کار بندند.
ب) مهارت های حسابی و عددی١: با آموزش مطالعات اجتماعی می توان پرورش مهارت های 
حسابی و عددی يعنی توانايی شمارش، اندازه گيری، استخراج و محاسبه ی داده ها، خواندن و ترسيم 
درس، در  انجام برخی فعاليت های اين  هنگام  نظاير آن را مّدنظر قرار داد. دانش آموزان  نمودارها و 
طّی فرايند کاوشگری و تحقيق، با به کارگيری مهارت های حسابی و عددی، خواهند توانست مسائل و 

موضوعات محيطی، اجتماعی و تاريخی را به طور کّمی و دقيق تر تجزيه و تحليل کنند.
دانش ها،  از  آميزه ای  تشريح  برای  زندگی،  مهارت های  اصطالح  زندگی٢:  مهارت های  پ) 
امروز  زندگی  در  انسان  که  می شوند  موجب  زندگی  مهارت های  می رود.  کار  به  نگرش ها  و  مهارت ها 

عملکرد مؤثر و کارآيی داشته باشد.
و  اجتماعی  مهارت های  فردی،  توسعه ی  مهارت های  حوزه  سه  در  می توان  را  مهارت ها  اين 

مهارت های شهروندی طبقه بندی کرد.
ــ مهارت های توسعه ی فردی با رشد و پيشرفت فرد، خود راهبری، بهداشت روانی و مديريت 

خودسر و کار دارد؛ 
ــ مهارت های اجتماعی ناظر به زندگی و ارتباط با ديگران است؛

ــ مهارت های شهروندی ارتباط و مشارکت صحيح و مؤثر در انواع اجتماعات محلی، ملی و 
جهانی و نحوه ی تعامل مناسب و مقتضی با انواع مؤسسات و سازمان هايی است که امروزه هر شهروند 

در زندگی روزمره ی خود ناگزير به ارتباط با آن هاست.
دنبال  دروس  همه ی  و  تربيت  و  تعليم  برنامه ی  کّل  طريق  از  زندگی  مهارت های  پرورش  اگرچه 
می شود اما آموزش مطالعات اجتماعی پيوند نزديکی با مهارت های زندگی دارد و تالش می کند تا حّد 

مطلوبی، اين مهارت ها را در چارچوب و بستر معين اين درس پرورش دهد.
ت) مهارت های مربوط به IT و ICT: با آموزش مطالعات اجتماعی در چارچوب رويکرد 
کاوشگری، می توان مهارت های مربوط به IT را از طريق به کارگيری نرم افزارهای رايانه ای، استخراج 
و جمع آوری داده ها و اطالعات از سايت های اينترنتی، جست و جوی کليد واژه های مناسب و نظاير 

آن پرورش داد.
.Life Skills ــ٢                                   .Numeracy skills ــ١
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٣ــ حيطه ی ارزش ها و نگرش ها

١ــ٣ــ معنا و مفهوم ارزش
«لغت نامه ی  در  است.  شده  گرفته  ارزيدن  مصدر  از  فارسی،  زبان  در  ارزش  کلمه ی  ريشه ی 
دهخدا» و «فرهنگ فارسی» معين، معانی مختلفی چون عمل ارزيدن، قيمت، بها، ارز، قدر، برازندگی، 
شايستگی، زيبندگی، قابليت، استحقاق، اعتبار يک سند يا متاع، پولی که در سند نوشته شده و … برای 

اين کلمه ذکر شده است.
کلمه ی ارزش در زبان التين از واژه ی Value مأخوذ از لفظ التين Valere است که به معنای 
برخورداری از شور و شوق، قدرت انجام کار معين به منظور برآورده ساختن شرايط تحقق امری مهم، 
نيازها،  اهداف،  اميال،  اخالقی،  تعهدات  وظايف،  اولويت ها،  مسّرت ها،  عاليق،  به  تعريف  اين  است. 
نيروی دافعه و جاذبه و بسياری از انواع ديگر گرايشات انتخاباتی که مالک عمل و رفتار انسان واقع 

می شوند، اشاره دارد.
ارزش دارای معانی اصطالحی بسيار گسترده است؛ لذا ارائه ی يک تعريف جامع و مانع برای 

آن کار مشکلی است. در اين جا به چند تعريف اشاره می کنيم:
ــ تعريف توصيفی ارزش عبارت است از «هر آن چه مفيد، خواستنی يا تحسين کردنی است و 

برای شخص يا گروه ارزش دارد»١؛
ــ «ارزش يک نوع درجه بندی، طبقه بندی و امتيازبندی پديده هاست از خوب تا بد يا از مثبت تا 
منفی؛ مثًال ما می گوييم فالن ماشين، فالن خانه، فالن گردن بند طال، فالن همسر، خوب است يا بد. فالن 
انسان، خوش اخالق است؛ فالن امر بسيار خوب است يا فالن غذا بسيار بی مزه است. وقتی صحبت 
از ارزش اجتماعی می کنيم، بيش تر منظورمان آن است که يک پديده در جامعه امتياز مثبت به دست 

آورده و مردم برای آن پديده، ارزش مثبت قائل اند٢.»
ــ هر امر يا ارزش دارای سه بعد مختلف است:

 ُبعد احساسی (مطلوبيت)
 ُبعد شناختی (درک)

١ــ نيک گهر، عبدالحسين؛ مبانی جامعه شناسی، نشر توتيا، ١٣٨٧، ص ٢٨٠.
٢ــ رفيع پور، فرامرز؛ آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار، ١٣٧٨، ص ٢٦٩.
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 ُبعد تصميم گيری واجرای خواسته (انتخاب)١.
در تعريف کلوکهون٢، عنصر اصلی تعريف ارزش، مطلوبيت است. معموًال در زمينه ی امور و 
پديده هايی که از نظر انسان ها با ارزش تلقی می شوند، انسان بايد يک شناخت ولو اجمالی نسبت به آن ها 
داشته باشد و در مرحله ی بعد، آن را مفيد و مايه ی تحسين و احترام قرار دهد؛ يعنی، ُبعد احساسی و 
در مرحله ی بعدی، آن را از طريق تصميم گيری نسبت به پديده های ديگر رجحان دهد. هر چيزی که به 
اعتبار اقتصادی، روانی، اجتماعی، اخالقی يا زيبايی خود، شايسته و مورد توجه قرار گيرد، ارزش 

است٣.

٢ــ٣ــ نظام ارزش ها٤
مراد از نظام ارزش ها، مجموعه ارزش های مرتبط به هم اند که رفتار و کارهای فرد را نظم 
می بخشند. هر ارزشی در اين نظام، نمايانگر عنصری از عناصر آن است و اين عناصر در تأثير متقابل 
بر هم به سر می برند تا به کارکرد شخصی در فرد بينجامند. ارزش ها و نگرش هايی که ما با آن زندگی 
می کنيم، روی تمام فعاليت ها و روابطمان با ديگران و هم چنين ديدگاه ما نسبت به چگونگی دست يابی به 
آينده تأثير می گذارد. وقتی تعداد زيادی از ارزش ها در يک شبکه ی روابط تعاملی و مرتبط با هم قرار 
می گيرند، در واقع يک نوع ارتباط، پيوستگی و تقدم و تأخر را نشان می دهند، در آن صورت، صحبت 

از نظام ارزشی می شود.
خودمان،  اطرافمان،  پديده های  از  را  ما  ارزيابی  پايه ی  که  است  نهفته  آن  در  ارزش  اهميت 
نزديکان، ديگر انسان ها و جامعه تشکيل می دهند و در واقع، رفتار ما را نسبت به آن ها تنظيم می کنند. 

از اين جاست که واژه ی جهت گيری ارزشی٥ نيز مورد استفاده قرار می گيرد٦.
ارزش ها، عمومًا اصول يا معيارهايی کلی و پايدار (نسبتًا دائمی) در مورد افکار، اعمال و پديده هايند. 
در حالی که نگرش ها٧ عبارت اند از تمايل يا احساس افراد در مورد يک موقعيت، عمل، انديشه يا پديده. 

١ــ کلوکهون (١٩٦٧)؛ به نقل از منبع پيشين.
.Kluchhone ــ٢

٣ــ شعاری نژاد، علی اکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات اميرکبير، ١٣٧٥.
.System of Values ــ٤
Value - orientation ــ٥

٦ــ منبع پيشين.
.Attitucks ــ٧



٣٩

نگرش ها يا تمايالت عمق ارزش هارا ندارند و احتمال تغيير آن ها در اثر تجربه بيش تر است.
را  زير  نکات  بايد  ارزش ها»  زمينه ی «نظام  در  ارزش ها،  آموزش  موضوع  به  پرداختن  از  قبل 

مدنظر قرار داد:
ــ رشد ارزش ها از کودکی تا پايان عمر صورت می گيرد و منحصر به يک دوره ی سنی خاص 
در  و  می يابند  بيش تری  کارايی  و  وضوح  حاکم اند،  ارزش ها  آن  بر  که  معيارهايی  فرد،  رشد  با  نيست. 

زمينه ی امر مطلوب و رجحان يافته با کسب تجربه، تغييراتی به وقوع می پيوندد.
رجحان  آغازين،  پذيرش  شامل  که  دارد  وجود  مختلفی  سطوح  ارزش،  شدن  فراگير  برای  ــ 

بخشيدن، آگاهی و پای بندی به آن است.
پديد می آيد، فزونی می گيرد و نوعی  ارزشی وی  نظام  ارزش هايی که در  تعداد  فرد،  رشد  ــ با 

نظم دهی يا توزيع ارزش ها برحسب اهميت رخ می دهد.
ــ نظام ارزش های يک فرد در طی مراحل رشد وی از عينی بودن به ذهنی بودن و از سادگی به 

ترکيب و از خصوصی بودن به عمومی بودن و از ابزاری بودن به غايی بودن تکامل می يابد.
ــ رشد نظام ارزشی هر فرد، در بستر تأثيرات متقابل فرد با چارچوب فرهنگی که در آن زندگی 

می کند و محدوديت ها و امکانات خاص محيط زندگی و رشد او، صورت می گيرد.

٣ــ٣ــ پيدايش و منشأ ارزش ها
که  دارند  تکيه  آن  بر  دانشمندان  برخی  باشند.  داشته  گوناگونی  منشأ  می توانند  ارزش ها   
ارزش های انسان ها از نيازهای آن ها سرچشمه می گيرد؛ يعنی، انسان به پديده هايی امتياز مثبت می دهد 

که در بيش ترين حد، نيازهای وی را برآورده سازد.
در اين زمينه برخی صاحب نظران بر نيازهای بيولوژيکی تأکيد دارند (مثًال، انسان وقتی گرسنه 
است غذا برايش با ارزش شده و وقتی ميل جنسی دارد، همسر برای او با ارزش می شود) و می گويند 
مهم ترين ارزش های يک فرهنگ اگر با نيازهای بيولوژيک انسان در تضاد باشد، ارزش خود را از 

دست می دهد.
بيش تر  کودکی  سنين  در  ارزش ها  پيدايش  روی  بر  بيولوژيکی  نيازهای  نقش  شريف١،  نظر  به 
و  ابتدايی (جسمی)  نيازهای  مبنای  بر  نيازها  کردن  طبقه بندی  با  ماسلو٢  اما  باالتر.  سنين  در  تا  است 

نيازهای پيشرفته (نياز به احترام و شکوفايی) اين نظريه را تکميل کرد.
.Maslow ــ٢                                   .Sherif ــ١
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آن  هر  و  نيازهايند  اصوًال  مسن،  انسان های  برای  حتی  ارزش ها،  منشأ  مهم ترين  ترتيب،  بدين 
چيزی که انسان به آن نياز داشته باشد، برای او با ارزش می شود و اين فقط شامل نيازهای جسمی 
نمی شود بلکه نياز به احترام و نياز به روابط اجتماعی و ديگر نيازها را نيز دربرمی گيرد؛ مثًال، اگر يک 

پديده يا وسيله برای يک فرد موجب کسب احترام شده، آن پديده با ارزش می شود.
 يک منشأ ديگر و مهم ارزش ها، هنجارهايند. نفوذ هنجارها بر روی ارزش ها می تواند آن قدر 

قوی باشد که حتی تأثير نيازهای جسمی را بر روی ارزش ها خنثی کند.
هنجارها در کليه ی شئون زندگی وجود دارند؛ به عبارت ديگر، کليه ی قواعد و ضوابط رفتاری 
ما مثل طرز سالم کردن، تعارف کردن، طرز غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز آرايش، برخورد با مهمان، 
شرکت در مراسم مختلف، برخورد با همکاران، ازدواج کردن، وضو گرفتن و … همه هنجارند. انسان ها 
از صبح که از خواب برمی خيزند تا صبح بعد، تقريبًا هر کاری را که انجام می دهند براساس يک نوع هنجار 

خاص است.
به طور خالصه، هر قسمت از رفتارهای انسانی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ديگر انسان ها 
مربوط می شود، مبتنی بر «هنجار» است. از اين توضيحات مشخص می شود که هنجار در واقع يک 
نوع قاعده، يک نوع شيوه ی رفتار اجتماعی (در فعاليت های مشترک و کنش های متقابل) و هم چنين 

زندگی فردی است.
يک کارکرد مهم «ُنرم» يا «هنجار»، تنظيم روابط اجتماعی و ايجاد نظم اجتماعی است. اگر 
انسان ها در روابط و رفتارها، دستورالعمل ها يا نرم ها را رعايت نکنند، نظم اجتماعی به هم می خورد؛ 
برای مثال، اگر انسان ها خارج از صف اتوبوس بخواهند سوار شوند، مورد اعتراض قرار می گيرند يا 
اگر در مسجد فردی پشت به قبله بايستد يا هنگام ازدواج برخی از نرم ها را رعايت نکند، مجازات يا 

محروميت برای وی به وجود می آيد. لذا هنجار يا «نرم» چند مشخصه دارد:
ــ به صورت يک قاعده يا دستورالعمل مشترک است؛

ــ اکثريت يا گروهی، از آن پيروی می کنند؛
ــ عدم رعايت آن موجب مجازات می شود.

از آن جا که اگر انسان ها از هنجارها پيروی نکنند، با توجه به «فشار هنجاری» مجازات می شوند 
(مثًال با پوزخند يا متلک يا طرد شدن از گروه و …) و اين مجازات نيز نياز به احترام و عزت نفس انسان 
راخدشه دار می کند و در نتيجه، انسان مايل است از آن پرهيز کند؛ لذا پيروی از هنجار برای وی يک 

ارزش مثبت تلقی می شود.
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از اين جاست که هر آن چه هنجار شده يا تصور رود که به زودی هنجار می شود، انسان را به 
پذيرش و پيروی وامی دارد و برای او پيروی از هنجار يا خود آن هنجار، «با ارزش» می شود. اگر امروز 
فالن نوع ماشين، فالن لباس، فالن نوع کيف يا آرايش، معمول و مد (هنجار) شد، افراد می کوشند از آن 

پيروی کنند تا احترام خود را حفظ کنند و به عبارت ديگر، آن پديده يا رفتار به هنجار بدل می شود.
 يکی ديگر از منشأ ارزش ها، کميابی است؛ برای نمونه می توان به رنگ کردن مو، عوض کردن 
رنگ چشم با لنز رنگين، عمل جراحی زيبايی، جمع کردن وسايل و اشيای نادر در منزل و استفاده از 

طال اشاره کرد که به دنبال کمبود يک موضوع يا شیء استفاده از آن به يک ارزش تبديل می شود.
قاشق  با  خوردن  غذا  که  جامعه ای  در  مثال،  برای  است؛  ارزش  ديگر  چشمه ی  نيز  عادت   
و  باشد  داشته  منفی  ارزش  بار  دست  با  خوردن  غذا  است  ممکن  می شود،  محسوب  عادت  چنگال  و 

بالعکس و حتی در اين زمينه، کلماتی در جهت نفی اين رفتار به کار برده شود.١
همان طور که گفتيم، برخی هنجارهای اجتماعی به ارزش های اجتماعی بدل می شوند و بين اين 

دو، رابطه وجود دارد.
معموًال در جوامعی که انسان ها تحت فشار هنجاری پرورش يافته و به تقليد کورکورانه عادت 

کرده اند، خود را زود می بازند و از هنجارها به طور کورکورانه پيروی می کنند.
يکی از وظايف برنامه های درسی، به ويژه برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی «نقد هنجارها»ست تا 
ـ با استفاده از مالک ها و معيارهای صحيح  ــ  از اين طريق، دانش آموزان ياد بگيرند چگونه هنجارها راـ 
نقد و بررسی کرده و در مورد آن ها قضاوت کنند. لذا در فضای بحث و اظهارنظر و متقاعد شدن و 
متقاعد کردن، افراد برای نقد و بررسی نظام ارزشی خود و تجديدنظر يا پی ريزی آن، بر شالوده هايی 

صحيح ــ نه تقليد کورکورانه ــ تربيت می شوند.

٤ــ٣ــ عوامل مؤثر در شکل گيری نظام ارزشی
بحث  انسان ها  وجود  تعالی  و  سرنوشت  منشأ،  مورد  در  دينی  تعاليم  دينی:  تعاليم  الف) 
می کند. يکی از مهم ترين اهداف همه ی پيامبران الهی و ائمه ی معصومين و اوليای دين، تثبيت و ترويج 

ارزش های الهی در جوامع بوده است.
انسان موجودی دو بعدی است: جسمانی و روحانی؛ جسم او با زمين و خاک ارتباط دارد 
و روح او آسمانی و خدايی است. چون در خلقت انسان «روح خدايی» به کار رفته است، پس انسان 

١ــ رفيع پور، فرامرز؛ آناتومی جامعه، فصل های ٦ و ٧، ١٣٧٨ (برای مطالعه ی بيش تر به منبع مذکور رجوع شود).
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موجودی واجب التکريم بوده و حتی خدا نيز به اکرام انسان پرداخته است؛ از اين رو، هر انسانی موظف 
است مايه های «کرامت» خويش را پاس بدارد تا بتواند هم مورد تکريم خدا و بندگان خدا باقی بماند و 

هم خود را به سرمنزل مقصود خلقت يعنی «خليفة الهی» برساند١.
کودکان به طور فطری نسبت به تعاليم دينی واکنش نشان می دهند و در ابتدا آموزه های دينی را 
از طريق حواس و از طريق قرار گرفتن در موقعيت های جمعی، با صداقت و پاکی و دور از هر گونه 
به  شدن  نزديک  و  رسيدن  با  می کنند.  اعتماد  می شود،  آموخته  آن چه  به  آن ها  می آموزند.  رياکاری، 
دوره ی بلوغ، به تدريج عالقه ی آن ها به موضوعات اخالقی و اجتماعی بيش تر می شود. تعاليم دينی در 

شکل دادن به نظام ارزشی آن ها نقش مهمی دارد.
 «کرامت و ارزش های واالی انسانی به دليل فطری بودن در همه ی اديان و مذاهب و حتی در 
کشورهای اسالمی که با تفکر سکوالر اداره می شوند، دارای اهميت به سزايی است ولی نظام جمهوری 
اسالمی که به حاکميت الهی بر ارکان نظام اقرار، اصرار و افتخار دارد، تکريم انسان را مبنای اعتقادی 

و زيربنای تعليم و تربيت قلمداد کرده است.٢»
اگر در جامعه و محيط های آموزشی با افراد از کودکی با شيوه ی آزادمنشانه توأم با احترام و 

کرامت نفس رفتار شود، افراد، مثبت و کريم پرورش می يابند.
صرف نظر از کيفيت و نحوه ی انتقال ارزش های مبتنی بر تعاليم دينی، ساير عوامل چون خانواده، 
و  ارزش ها  انتقال  در  رسانه ها  و  فرهنگ  محلی،  جامعه ی  غيررسمی،  و  رسمی  آموزش های  مدرسه، 
ايجاد نظام ارزشی انسان ها، نقش عمده ای ايفا می کنند. لذا بايد توجه کرد که برنامه های آموزش دينی 
در مدارس نيز يکی از راه های انتقال ارزش هاست و در اين انتقال، برنامه های درسی مختلف و به عالوه 

عوامل زيادی نقش دارند.
ب) خانواده: خانواده و به ويژه والدين طبيعی ترين، قوی ترين و پايدارترين منبع انتقال دهنده ی 
ارزش های اخالقی و دينی اند. در اين اجتماع کوچک، نخستين آموزش ارزش های دينی، فرهنگی، 
اجتماعی و فردی انجام می گيرد. الگوسازی نقش ها، توسط والدين، در رشد ارزش ها در کودکان تأثير 
چشمگيری دارد. موفقيت در درونی سازی ارزش های دينی و اخالقی به حساسيت الگوهای انتخابی 

والدين و هم چنين اعمال و رفتار والدين و ساير اعضای خانواده بستگی دارد.

١ــ نگاهی گذرا بر رويکرد فرهنگی ــ تربيتی در طرح «کرامت»، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، سمينار هم انديشی اردوگاه 
شهيد باهنر، ١٣٨٥.

٢ــ منبع پيشين، ص ٣.
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تا  می کنند  پيدا  فرصت  دانش آموزان  که  است  اجتماعی  محيط  اولين  مدرسه  مدرسه:  پ) 
ارزش های فردی خود را در عمل به کار گيرند و آن ها را بارز نمايند. مدرسه در شکل گيری ارزش های 
دانش آموزان نقش مهمی دارد و از طريق ارائه ی فرصت های تعاملی با معلم و ساير دانش آموزان، اين 

ارزش ها را آموزش می دهد.
بدين ترتيب، با تأثير مّهم نظام تعليم و تربيت هر کشور بر روی مدارس و تغيير رفتار و باورهای 
دانش آموزان، بر عهده ی اين نظام است که به تغيير و اصالح رفتار نسل ها بپردازد و ساختار ارزشی 

متناسب را پايه ريزی کند.
در شرايط ايده آل و مطلوب، آموزش های مدارس بايد با آموزش های خانواده رابطه ی متقابل و 

سازنده ای برقرار کرده و اين آموزش ها يکديگر را تقويت و تکميل کنند.
شايان ذکر است که تناقض در ارزش ها در خانه و مدرسه آثار منفی و مخربی بر شکل گيری نظام 

ارزشی دانش آموزان و هم چنين روح و شخصيت آن ها به بار می آورد.
و  اخالقی  ارزش های  با  مرتبط  درس های  در  به ويژه  ــ  تدريس  خالق  روش های  از  استفاده 
اجتماعی نظير مطالعات اجتماعی ــ و هم چنين الگوسازی توسط معلمان از ابعاد مّهم تأثير مدارس بر 

پايه ريزی درک و فهم ارزش ها در کودکان است.
ت) گروه هم ساالن: گروه هم ساالن در آموزش ارزش های جمعی در دوره ی ابتدايی و راهنمايی 
منعکس کننده ی  دوست،  انتخاب  است.  سنين  اين  ويژگی های  از  هم سان سازی  دارند.  مؤثری  نقش 

ارزش های فردی به ويژه در دوره ی نوجوانی است. 
گاهی ممکن است نقش گروه های هم سال در آموزش ارزش ها بيش از معلمان و والدين باشد. 
شد،  صحبت  آن  درباره ی  پيش تر  که  هنجاری»  «فشارهای  در  هم سال  گروه های  ديگر،  سوی  از 
نقش عمده ای دارند؛ بدين ترتيب که اين گروه ها ممکن است از نظر روحی و روانی چنان فشاری بر 
هم کالسی ها و ساير دانش آموزان وارد کنند که حتی کودکانی که از اعتماد به نفس باال و ارزش های 
اخالقی دينی برخوردارند نتوانند در برابر آن ها مقاومت کنند و تسليم پذيرفتن ارزش ها و هنجارهای 
مشکالت  و  مسائل  طرح  فضای  آوردن  به وجود  و  مربيان  کامل  مراقبت  و  توجه  لذا  شوند.  هم ساالن 
به صورت فردی و گروهی در جهت کاهش و کنترل اين فشارها در فضای مدرسه ضروری است. در 
اين زمينه، برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می تواند بنا به موضوعات مرتبط با دروس مختلف، فضايی 
ارزش های  درونی سازی  به  و  بياورد  به وجود  هم ساالن  گروه  هنجاری  فشارهای  بررسی  و  نقد  برای 

اخالقی و دينی به جای هنجار محوری کمک کند.
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ث) رسانه ها: تابلوهای اعالنات در کوچه ها و خيابان ها، پيام های بازرگانی، راديو و تلويزيون، 
تبليغات مجله ها و روزنامه ها با استفاده از فنون (تکنيک ها)ی خاص خود، در برانگيختن تمايالت و 
احساسات افراد و هم چنين سليقه ها، مدها و هنجارهای خاص نقش مهمی دارند. اين رسانه ها قادرند 
و  دهند  انتقال  خود  مخاطبان  به  را  ارزش هايی  تعقل،  و  تفکر  برای  فرصت  کوچک ترين  ايجاد  بدون 
رسانه ها قرار  تأثير  بيش تر در معرض  کودکانی که  کنند.  ايجاد  موردنظر خود را  باورهای  نگرش ها و 

دارند، بيش ترين آموزه های خوب يا بد را از آن ها دريافت می کنند.
با توجه به اين واقعيت که کودکان امروزی به طور فزاينده ای در معرض فّناوری های رايانه ای و 
بازی های ويدئويی و چند رسانه ای ها قرار دارند، نقش برنامه های تعليم و تربيت و مربيان و معلمان در 

اين زمينه آشکار می شود١.
برنامه های درسی و معلمان بايستی با شناسايی تأثير رسانه ها بر روی رشد اخالقی و ارزش های 
گوناگون در کودکان، از يک سوی، زمينه ی استفاده ی بهينه و حداکثر از رسانه ها را در جهت آموزش 
ارزش های اخالقی، ميراث فرهنگی و آداب اجتماعی مطلوب به عمل آورند و از سوی ديگر، با متعادل 
ساختن ساعات استفاده ی کودکان از چند رسانه ای ها، توانايی تفکر و نقد و بررسی آن چه را کودکان 
نامطلوب  منفی و  ارزش های  انتقال  مخرب  سوء و  آثار  از  تا  آورند  پديد  آن ها  در  می شنوند  می بينند و 

جلوگيری کنند.
ج) فرهنگ: فرهنگ مفهوم عامی است که بر شيوه ی عمومی زندگی گروه يا گروه هايی از مردم 
شامل عناصری چون عادات، باورها، سنت ها، ارزش ها، هنجارها و … داللت دارد. اين عناصر مردم 

را به يکديگر پيوند می دهند و وحدت ويژه ای پديد می آورند.
زبان، مذهب، آداب و رسوم، و ارزش ها به عنوان يک عنصر اصلی و قوی، هنجارها، علوم 
و فنون، هنرها و حتی فّناوری (تکنولوژی) و اقتصاد يک جامعه همه به عنوان عناصر فرهنگ مطرح 
می شوند. لذا می توان ادعا کرد که به رغم پيچيدگی اصطالح فرهنگ، همه ی صاحب نظران به برداشتی 
کم و بيش مشابه از فرهنگ دست يافتند و آن، اين که فرهنگ کليه ی اشکال زندگی يک قوم و همه ی 
١ــ پژوهش ها نشان می دهند که از طريق «آموزش تفکر نقادانه» می توان اثر تبليغات تجاری را کاهش داد؛ برای مثال، پژوهشگران 
در دانشگاه UCLA برنامه های درسی ويژه ای را برای کالس های دوم و چهارم تدوين کردند که به کودکان کمک می کرد تا اهداف و ماهيت 
آگهی های تجاری را درک کنند. اين آموزش ها توانسته بود نقش آگهی ها را در ايجاد اشتياق و نياز، به دانش آموزان بفهماند. دانش آموزان 
ترغيب می شوند که درباره ی آگهی های تجاری فکر کنند، پرسش هايی را مطرح سازند و باالخره آن ها را نقد کنند. يک هفته بعد، دانش آموزان 
هر دو پايه درک جديدی از آگهی های تجاری کسب کرده بودند و اظهار داشتند که کاالهايی که تبليغ می شوند برايشان قابل اعتماد و جالب 

نيست.
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بخش های زندگی را که توسط انسان ها به وجود آمده است، دربر می گيرد.
و  فکری  محتواهای  تمامی  شامل  را  فرهنگ  فرهنگی،  جامعه شناس  يک  عنوان  به   «مارتين 

ارزشی که زندگی انسانی را از زندگی حيوانی متمايز و برجسته می سازد، می داند…»١.
انتقال  بعد  نسل  به  و  می گذارد  ارث  به  نسل  هر  چه  آن  هر  از  است  عبارت  فرهنگی»  «ميراث 
نسل ها  ورای  بر  که  واقعياتی اند  ارزش ها  از  برخی  و  نهادها  ساخت ها،  دانستنی ها،  و  فنون  می دهد. 

تداوم می يابند.
و  انسان هاست  ارزشی  نظام  ساخت  در  مؤثر  عامل  فرهنگ  می شود  مالحظه  که  همان طور 
تفاوت ها و اختالفات فرهنگی ملل و اقوام موجب تفاوت در نظام ارزش های آن ها می شود؛ به طوری 

که برخی ارزش ها در جوامع مختلف حتی متضادند.
کرد  قضاوت  ارزش ها  نادرستی  و  صحت  درباره ی  نمی توان  فرهنگی  ريشه های  روی  از  البته 
و بررسی های علمی نيز قادر نخواهد بود که صحت و سقم ارزش ها را آشکار سازد؛ زيرا علم فقط 
می تواند طرحی از واقعيت موجود در طبيعت يا جامعه را ارائه دهد و هرگز قادر نيست معياری برای 

ارزش يابی اصول رفتاری و مالکی برای تعيين خير و شر به دست دهد.
لذا آن چه در اين جا مطرح می شود، استفاده از معيارها و مالک هايی برای برتری دادن يک نظام 
ارزشی بر نظام ارزشی ديگر است. به اعتقاد ما مسلمانان، معيارها و مالک های مطلوب و صحيح برای 
سنجش ارزش ها، معيارهای الهی دين مبين اسالم و نظام ارزشی مبتنی بر وحی و سيره ی نبوی است. 

اين مالک ها، صحيح ترين معيارها برای گزينش ارزش ها و ارزيابی و قضاوت درباره ی آن هاست.

٥  ــ٣ــ آموزش ارزش ها در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی
با  را  جامعه  فرهنگی  ارزش های  و  فرهنگ  از  گزينشی  درسی،  برنامه های  همه ی  کلی،  به طور 
مطالعات  نظير  درسی  برنامه های  برخی  در  می کنند.  عمل  فهم  و  درک  کانون  عنوان  به  و  دارند  خود 
می يابند.  ويژه ای  جايگاه  فرهنگی،  ميراث  و  اخالق  ارزش ها،  آموزش  آن،  ماهيت  دليل  به  اجتماعی 
در واقع، غيرممکن است که بتوان از طريق اين برنامه ی درسی به موضوعات مختلف محيطی و اجتماعی 

(جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …) پرداخت و توجهی به «ارزش ها» نداشت.
برنامه ی درسی جديد مطالعات اجتماعی کشور ما، آموزش چهار گروه عمده از ارزش ها را با 

توجه به ماهيت موضوع درسی مدنظر قرار داده است:
١ــ رفيع پور، فرامرز؛ آناتومی جامعه، ١٣٧٨، ص ٢٩٧.
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در  ظلم ستيزی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  به  تمايل  داشتن  جويی:  عدالت  ٭ 
سطوح مختلف (محلی، ملی، جهانی)؛

شهروندی  و  اجتماعی  فردی،  تکاليف  و  حقوق  شناختن  مسئوليت پذيری:  و  حق طلبی  ٭ 
و بر   اين مبنا، تمايل به احقاق حق در سطوح مختلف و احساس مسئوليت و تعهد در امور مختلف و 

سطوح گوناگون (زندگی خانوادگی، مدرسه، محله، کشور و جهان)؛
٭ تعاون: داشتن تمايل مثبت و عالقه به همکاری و مشارکت و همياری در سطوح مختلف 
برای پيشبرد و بهبود امور توأم با احسان و رأفت و مهرورزی نسبت به هم نوعان و روحيه ی عالقه مندی 

و قدردانی از اعضای خانواده، اوليای مدرسه و خدمتگزاران جامعه؛
٭ ميهن دوستی: يعنی، عالقه مندی به کشور ايران و پيشرفت و آبادانی آن، احساس تعلق و 
افتخار نسبت به فرهنگ و هويت اسالمی ــ ايرانی و تمايل به حفظ ميراث و دستاوردهای فرهنگی، 

انقالب و جمهوری اسالمی.
درباره ی ارزش های فوق نکات زير را بايد مورد توجه قرار داد:

ــ هر گروه از ارزش های مذکور، تعداد بسيار زيادی خرده ارزش را در خود جای می دهند؛ 
برای مثال، حق طلبی و مسئوليت پذيری، ارزش هايی چون پای بندی به قانون، رعايت حقوق ديگران، 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  فداکاری،  آزادگی،  حق،  به  شهادت  مظلوم،  از  دفاع  بودن،  مسئول 

استقامت و … را در خود دارد؛
ــ اصوًال آموزش بسياری از مفاهيم شناختی و مهارت ها در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی، 
خود، عين آموزش ارزش هاست و به توسعه ی ارزش ها می انجامد؛ برای مثال، مفاهيم و مهارت های 
هويت،  دوستی،  تعاون،  مقدس،  دفاع  خانواده،  در  همکاری  بهره وری،  چون  موضوعاتی  به  مربوط 

محيط زيست و … پيوند تنگاتنگی با مقوله ی «ارزش ها» دارند؛
مقاصد  به  توجه  با  و  ندارند  تفکيک  قابل  معين  مرزهای  واقع  عالم  در  مذکور  ارزش های  ــ 
با  تعاملی  شبکه ی  يک  در  ارزش ها  گفتيم،  که  همان طور  می شوند.  طبقه بندی  علمی  و  نظری  مختلف 

يکديگر پيوند می خورند که از آن به نظام ارزشی ياد می شود؛
کليه ی  آموزش  در  آن  تلفيق  طريق  از  ارزش ها  توسعه  برمی آيد،   (١ ) شکل  از  که  همان طور  ــ 
راهبردهای موضوعی و فعاليت های مهارتی، قابليت تحقق دارد؛ به عبارت ديگر، فرايند يادگيری در 
هر يک از موضوعات و فعاليت ها عالوه بر کسب مهارت و درک مفاهيم بايد امکان فراگيری ارزش ها 

را نيز فراهم کند؛
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مطالعات  درسی  برنامه ی  که  است  اين  آن،  و  است  ضروری  و  مهم  نکته  يک  ذکر  اين جا  در 
اجتماعی فقط به انتقال و بسط ارزش ها بسنده نمی کند بلکه از طريق اين برنامه و طراحی فعاليت های 
منظر  از  را  حاکم  و  رايج  ارزش های  بررسی  و  نقد  زمينه های  بايستی  يادگيری،  ــ  ياددهی  مناسب 

جهان بينی اسالمی و به کارگيری مالک ها و معيارهای دين اسالم، فراهم آورد.
توجه به اين امر در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی، هم از سوی برنامه ريزان و توليدکنندگان 
مواد آموزشی و هم از سوی معلمان، موجب می شود که نوعی «پااليش فرهنگی و ارزشی» در جامعه 

از طريق اين برنامه شکل بگيرد.
برای مثال، هم اکنون بسياری از مصاديق فرهنگ مصرف گرايی (مثًال برگزاری جشن توّلدهای 
باشکوه و مجلل، تفاخر به سوار شدن در اتومبيل های لوکس، داشتن لوازم التحرير گران قيمت و متنوع 
و نظاير آن) و اخالق و آداب مربوط به آن ها، به ارزش هايی در جامعه تبديل شده که فشار روانی خود 
را بر کودکان و نوجوانان نيز تحميل می کند. برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی اين قابليت را دارد که 
از طريق آموزش ارزش ها و فعاليت های مبتکرانه که توسط مؤلف يا معلم طراحی می شود، زمينه ی نقد 
اين موضوعات را در کالس های درس از منظر دين اسالم فراهم بياورد و کودکان و نوجوانان را به 
تفکر درباره ی ارزش های رايج وادارد؛ بدين ترتيب، اخالق محوری (اخالق اسالمی) و پای بندی به 
ارزش های واقعی اسالمی جايگزين هنجار محوری و تقليد کورکورانه از ارزش های نامطلوب حاکم 

بر فرهنگ جامعه می شود.

٦  ــ٣ــ درونی کردن ارزش ها١
«روان شناسان اجتماعی پاسخ افراد به نفوذ اجتماعی را به سه دسته ی مختلف تقسيم می کنند که 

عبارت اند از: متابعت، همانندسازی و درونی کردن.
الف) متابعت:  اين واژه، رفتار فردی را توصيف می کند که به منظور کسب پاداش يا اجتناب 
می تواند  که  کسی  قدرت  يعنی،  است؛  مهم  جزِء  قدرت،  روش،  اين  در  باشد.  شده  برانگيخته  تنبيه  از 

متابعت را پاداش دهد و سرپيچی را تنبيه کند؛ مثًال والدين، معلمان، کارفرمايان يا مسئوالن و … .
از  ترس  برای  فرد  آن  و  دارد  نظر  زير  را  جاده  از  بخشی  پليس  که  بگوييم  کسی  به  مثال،  برای 

جريمه شدن، از قوانين متابعت کند.
ب) همانندسازی: به فرايندی گفته می شود که فرد طّی آن، ويژگی های فرد ديگری را از جمله 

١ــ اقتباسی از پژوهش «درونی کردن ارزش های اسالمی در دانش آموزان»، عين الّله خادمی، ١٣٧٨، صص ٥٠ ــ ٨٤.
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نگرش ها، ارزش ها والگوهای رفتاری را برای خود سرمشق قرار دهد. برخی روان شناسان معتقدند 
مهم،  عنصر  همانندسازی،  در  حال  هر  به  است.  يادگيری  نوعی  و  نيست  ناهشيار  فرايندی  تقليد  اين 
جاذبه و کشش است و فرد عالقه مند است مانند فردی که از او پيروی می کند، بينديشد و عمل کند و 
همان احساسات الگوی خود را نسبت به آن چه او به آن عالقه يا نفرت دارد، داشته باشد و ارزش ها و 

نگرش های خود را برای همانند شدن با ارزش ها و نگرش های شخص يا گروه ديگر هماهنگ سازد.
در اين زمينه ها نکات زير قابل توجه است:

عبارت  به  بينجامد؛  ارزش ها  کردن  درونی  به  فرايندی  طی  می تواند  همانندسازی  و  متابعت  ــ 
ديگر، طّی اين فرايند به تدريج ثبات رفتار منجر به کشف ارزش ها توسط فرد و پای بندی وی به آن ها 
حتی پس از حذف عامل جبری يا الگو شود. اگرچه مقصد و مطلوب غايی و اصلی در زمينه ی آموزش 

ارزش ها، درونی کردن آن هاست؛
به  آن  از  اجتماعی  روان شناسی  در  که  است  روشی  همان  (اسوه سازی)  الگوسازی  روش  ــ 

«همانندسازی» ياد می شود. روش اسوه سازی يکی از روش های تربيت اسالمی است.
«در اين روش، مربی می کوشد نمونه رفتار و کردار مطلوب را عمًال در معرض ديد متربی قرار 
دهد و بدين گونه، موقعيت اجتماعی او را دگرگون کند تا او به پيروی بپردازد و حالت نيکويی، مطابق با 

آن عمل نمونه در خويش پديد آورد.١»
در اين رابطه، اهميت نقش الگويی معلم در انتقال و القای ارزش ها معين می شود. اگر چه الگو 
در همه ی سنين در انتقال ارزش ها نقش بسيار مهمی دارد اما تحقيقات نشان می دهد که اغلب کودکان 

و نوجوانان دوست دارند که به شکل الگوهای خود عمل کنند و به ويژه، مانند معلم خود باشند.
و  رفتار  دوگانگی  سوء  آثار  و  معلم  الگويی  نقش  بر  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  به  مربوط  متون  در 
گفتار وی و مفاسد مربوط به آن ها تأکيد شده و در اين زمينه، روايات و احاديث گوناگونی از ائمه ی 
معصومين  (ع) و سيره ی نبوی وجود دارد. معلم چون در کالس و برای دانش آموزان خود نقش امامت 
دارد، براساس فرمايش حضرت علی (ع) يکی از وظايف عمده ی او اين است که قبل از آن که به تعليم 

ديگران بپردازد وقبل از آن که با زبانش ادب کند، با سيره ی عملی اش آن ها را تأديب کند.
امام صادق (ع) در اين باره می فرمايند: «کونوا دعاه الناس باعمالکم و التکونوا دعاه بالسنتکم.» 
بدين  ترتيب، روش الگوسازی و هم چنين استفاده از ساير روش های تربيتی اسالمی چون تبشير، انذار، 
بصيرت بخشی، تشويق، محبت، تکريم، عفو و … توسط معلم در امر درونی سازی ارزش ها نقش مهمی 

١ــ باقری، خسرو؛ نگاهی دوباره به تربيت اسالمی، ١٣٧٠، صص ١٠٦ــ١٠٧.
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ايفا می کند.
پ) درونی کردن: مقصود از درونی کردن اين است که امری، جزئی از وجدان شخص شود؛ 
به گونه ای که نقص آن ارزش نزد شخص طبيعی، احساس خطا و شرم برانگيزد و شخص تعهد وجدانی 
کند که آن را محترم بشمارد. بدين جهت، درونی کردن يک ارزش يا اعتقاد عميق ترين و پايدارترين 

پاسخ به نفوذ اجتماعی است. در درونی کردن، جزء مهم، قابليت قبول است.

٧ــ٣ــ شيوه ها و راهکارهای آموزش ارزش ها
در زمينه ی آموزش ارزش ها دو عامل نقش مهمی دارند:

١ــ نوع روش های آموزش معلم و فرايند ياددهی ــ يادگيری
٢ــ درک و مهارت معلم در زمينه ی فرايند توسعه ی ارزش ها.

در مورد دو عامل فوق، الزم است به نکات زير توجه شود:
ــ در فرايند آموزش، معلم بايد آگاهی دانش آموز را به عنوان شخص تصميم گيرنده، درباره ی 
درون  به  نگرش  به  دانش آموز  دعوت  با  می تواند  کار  اين  ببرد.  باال  آن ها،  باور  و  انتخاب  و  ارزش ها 
خود، صورت گيرد. وقتی معلم نظام های خانواده، مدرسه، جامعه، و امثال آن را، که بالقوه بر سيستم و 
توسعه ی ارزش های دانش آموزان تأثيرگذار است، به خوبی بشناسد، می تواند آگاهی دانش آموز را نيز 
نسبت به سيستم های مختلفی که او و زندگی اش را احاطه کرده اند، باال ببرد و وی را به بررسی آن ها 
وادارد. اين فرايند بايد جهت گيری ای مبتنی بر باال بردن توانايی دانش آموز برای انسجام و هماهنگی 
در درون خود، داشته باشد و موجب شود هر آن چه او در سطح شناختی برای آن ارزش قائل است، 
به سطح رفتاری و عاطفی وی نفوذ کند. گسترش خودآگاهی و خودشناسی منجر به خود جهت دهی و 

در نهايت، مسئوليت پذيری می شود؛
ــ فرايند ارزش گذاری مستلزم يادگيری تجربی است و معلم بايد فضا و فرصت هايی به وجود 
آورد که دانش آموز در اين فضا آزادانه به مکاشفه، تجربه و ابراز نظر بپردازد. اين نوع يادگيری صرفًا 
حاصل تجربه ی معلم نيست بلکه به تجربه های دانش آموز نيز مربوط می شود. معلم می تواند هر جا که 

صالح بداند از منابع جامعه برای تقويت بيش تر فرايند يادگيری استفاده کند؛
ــ وقتی معلم درک صحيح و مهارت الزم را در زمينه ی توسعه ی ارزش ها داشته باشد، در هر 
نيز  را  مربوط  ارزش های  فراگيری  امکان  مهارت ها،  کسب  و  مفاهيم  درک  بر  عالوه  يادگيری  فعاليت 
فراهم می کند؛ برای مثال، معلم وقتی دانش آموزان را در زمينه ی درک رويدادهای تاريخی يا مهارت 
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مشاهده ی دقيق، و وارسی مدارک و شواهد تاريخی آموزش می دهد، بايد درک ارزش های مربوط به 
ميراث فرهنگی و تاريخی يا نگرش نسبت به رويدادها را نيز به همان ميزان مدنظر قرار دهد.

موفقيت گنجاندن آموزش ارزش ها در فعاليت های ياددهی ــ يادگيری به خالقيت معلمان و به 
مهارت های اداراکی آن ها بستگی دارد.

است.  استوار  آموزش»  «تالقی  نظريه ی  مبنای  بر  الزامًا  ارزش ها  تدريس  رويکرد  جامعيت 
قرار  مدنظر  گروهی  و  فردی  يادگيری  در  را  عاطفی  و  شناختی  عناصر  همگرايی  و  تعامل  نظريه،  اين 
می دهد؛ زيرا تلفيق اين دو جنبه مبنای محکمی برای تجلی رفتاری دانش آموزان فراهم می کند. معلم 
با استفاده از تجربه های گذشته ی فراگيرندگان و با تدارک تجربه های جديد برای آن ها، امکان بسط و 
آموزش ارزش ها را فراهم می کند. لذا در اين رويکرد، هر دانش آموز و گروه دانش آموزان برخوردار 

از تجربه های بالقوه تلقی می شوند.
در زمينه ی فرايند آموزش ارزش ها به روش تجربی، چهار مرحله ی اصلی وجود دارد١:

الف) مرحله ی فردی يا گروهی درون نگر: در اّولين مرحله با استفاده از داستان های مبتنی 
تصاوير،  استفاده از  خيال پردازی،  ارزشی،  مفاهيم  سرشار از  سرودهای  شخصيت های اخالقی يا  بر 
طرح های  و  اجتماعی  فعاليت های  در  دانش آموزان  از  استفاده  يا  گروهی  فعاليت های  طراحی  يا  فيلم 
ابتکاری، دانش آموزان به درون نگری و شناسايی تجربه های خود و تلفيق آن با تجربه های تدارک ديده 

شده، تشويق می شوند و به بررسی آن ها می پردازند.
يکديگر تشويق  احساسات خود با  افکار و  تبادل  اجتماعی، افراد به  فعاليت های گروهی و  در 
حّل  صميميت،  متقابل،  احترام  صدر،  سعه ی  چون  صفاتی  گروهی  فعاليت های  خود  البته  می شوند. 
مسالمت آميز تضادها و امثال آن را توسعه می دهد و اين ها بيش از ارزش های خاص و اهداف نگرشی 

درس، موردنظرند.
به  تسهيل کننده  عنوان  به  معلم  مرحله،  اين  در  ارزش ها:  تحليل  يا  پردازش  مرحله ی  ب) 
را  خود  نگرش های  و  احساسات  درون گرايی،  از  برخاسته  تجربه های  تا  می کند  کمک  دانش آموزان 
ضمن تعامل با ديگران و با پرسش و پاسخ های مبتکرانه بين معلم و دانش آموزان مورد نقد و بررسی و 

پااليش قرار دهند.
به  توصيه  مثل  فعاليت هايی  تدارک  با  معلم  مرحله،  اين  در  ارزش ها:  هدايت  مرحله ی  پ) 
بازگويی تجربه های موفق، خالصه و جمع بندی کردن و ساير راهکارهای القای ارزش ها، دانش آموزان 

١ــ کارگاه آموزش ارزش ها، با همکاری اساتيد دانشگاه فيليپين، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، ١٣٨٤.
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را به سمت ارزش های موردنظر هدايت می کنند.
ت) مرحله ی کاربرد عملی: در اين مرحله، از فراگيرندگان انتظار می رود که آموخته های خود 
را با شرايط و تجربه های زندگی واقعی تلفيق کنند. از آن جا که معلم شاهد رفتار دانش آموزان در خارج 
از کالس و مدرسه نيست، دانش آموزان تشويق می شوند که در مورد ارزش هايی که در کالس درس 
می آموزند، خود را متعهد بدانند. با اين حال، معلم می تواند از طريق اتخاذ راهکارهای عملی، تکاليف، 
تحقيقات و تدارک فعاليت های مبتکرانه ی خارج از منزل، به فراگيرندگان فرصت دهد تا ارزش های 

خود را در زندگی واقعی به مرحله ی عمل درآورند.
متضمن  بايد  يادگيری  فرايند  مهارت ها،  و  مفاهيم  آموزش  همانند  ارزش ها،  آموزش  در  ــ 
چون  عاطفی  و  فيزيکی  مناسب  فضای  ايجاد  از:  عبارت اند  محورها  اين  باشد.  مناسب  محورهای 
آرايش و چيدمان صندلی به صورت دايره ای، احترام متقابل دانش آموز و معلم، اعتماد متقابل، احساس 
امنيت و آزادی بيان و عقيده، همکاری، درگير کردن دانش آموزان، هم در برنامه ريزی برای فعاليت ها و 
هم اجرای طرح ها، و باالخره ارزش يابی از آموخته های خود را از طريق خودارزيابی و ارزيابی توسط 

هم کالسی ها.
روش های  شامل  ارزش ها  به  مربوط  تربيتی  و  آموزشی  شيوه های  از  طبقه بندی  يک  «در 
و  مستقيم  نيمه  مستقيم،  نوع  سه  به  شيوه ها  اين  ارزش يابی،  و  ـ يادگيری  ـ ياددهی  محتوا،  سازماندهی 

غيرمستقيم تقسيم بندی شده است»١:
١ــ شيوه های مستقيم: در اين شيوه محتوای درسی يا تدريس معلم به طور مستقيم، صريح و 

آشکار ناظر بر توضيح و تبيين جنبه های متفاوتی از يک ارزش موردنظر است؛
٢ــ شيوه های نيمه مستقيم: در اين شيوه، ارزش های موردنظر به صورتی عرضه می شوند 
که صراحت کم تری داشته باشند و در ضمن کار و فعاليت ديگری قرار گرفته باشند. يکی از گونه های 
مّهم اين شيوه، روش بحث و گفت وگوست؛ ممکن است در قالب گفت وگوی ميان شاگردان يا معلم و 
شاگرد مسئله ای ارزشی و اخالقی در خالل بحث مطرح شود و معلم ضمن احترام به آن ها، به هدايت 

اظهارات دانش آموزان بپردازد و از روش بحث و جدل برای تربيت اخالقی استفاده کند؛
مطرح  غيرمستقيم  صورت  به  موردنظر  ارزش  روش،  اين  در  غيرمستقيم:  شيوه های  ٣ــ 
می شود که از ميان روش های مربوط می توان به الگوپردازی عملی اشاره کرد. در اين روش، نمايش 
١ــ باقری، خسرو و زهره خسروی؛ راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی از طريق برنامه ی درسی، فصل نامه ی مطالعات 

برنامه ی درسی، شماره ی ٨، ١٣٨٧.
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ارزشی در قالب رفتار عملی معلم يا ارائه ی الگوهای عملی در قالب شخصيت های تاريخی و داستانی 
و نظاير آن مدنظر قرار می گيرد و دانش آموزان با مالحظه ی الگوها به آموختن ارزش های معينی خواهند 

پرداخت.
يکی از نکاتی که در زمينه ی آموزش ارزش ها بايد به آن توجه کرد، ايجاد شناخت و معرفت در 
فرد در مورد ارزش ها و هنجارهای اخالقی است. «تبيين ارزش ها» يک روش صريح و مستقيم بوده 
که کار اصلی معلم است و پيش فرض اين روش، آن است که افراد تصور روشنی از رفتارهای اخالقی 
دارد،  وجود  رذيلت ها  و  فضيلت ها  بين  که  را  مخدوشی  مرزهای  يا  ندارند  آن ها  معيارهای  و  مزايا  و 
درونی  زمينه های  از  يکی  داشت،  اخالقی  رفتار  از  مناسبی  برداشت  فرد  هرگاه  و  نمی دهند  تشخيص 

شدن ارزش ها فراهم شده است.
تبين مرز ميان ارزش هايی چون رياکاری و ابراز خود، ترس و تواضع، گستاخی و شجاعت، 
هوس بازی و عشق ورزی، استقالل و خودسری، الگوگيری و تقليد مثال هايی در اين مورد است. توجه 
به تيين مرز ميان اين بين ارزش ها مشخص می سازد که نقش مربی در جريان تربيت اخالقی و درونی 

کردن ارزش ها، نقش اساسی و روش مستقيم نيز روش مؤثر است.
البته معلم به عنوان الگو و سمبل ارزش ها، زمانی می تواند ارزش های موردنظر را به دانش آموزان 
القا کند و آن ها را ژرفا ببخشد که خود به آن ها معتقد بوده و آن ها را باور داشته باشد و از تجربه و 

توانمندی بالقوه برای تحقق ارزش ها برخوردار باشد.
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دانستنی های خود را بيازماييد
١ــ هدف از «تلفيق» چيست؟

٢ــ نقطه ی مشترک انواع تلفيق چيست؟ توضيح دهيد.
٣ــ انواع تلفيق از نظر جی کوبز را توضيح دهيد.

تلفيق  برای  مزايايی  چه  درسی،  برنامه های  در  تلفيقی  رويکرد  طرفداران  ٤ــ 
قائل اند؟

درسی  برنامه ی  راهنمای  در  شده  انتخاب  موضوعی  راهبرد  يا  حوزه  پنج  ٥  ــ 
مطالعات اجتماعی ايران را نام ببريد و بگوييد در قالب هر يک، چه موضوعات و مفاهيم 

عمده ای آموزش داده می شود؟
کاوشگری،  فرايند  چارچوب  در  اجتماعی،  مطالعات  درسی  برنامه ی  در  ٦  ــ 

مهارت ها در چه حوزه هايی پرورش می يابند؟ توضيح دهيد و مثال بزنيد.
٧ــ منظور از «ارزش» و «نظام ارزشی» چيست؟

٨  ــ «هنجار» را تعريف کنيد و ويژگی های آن را بگوييد.
٩ــ چه عواملی در تکوين نظام ارزشی دانش آموزان نقش دارند؟

١٠ــ « درونی کردن ارزش ها» يعنی چه؟

فعاليت ها
١ــ چند موضوع مورد نياز يا مورد عالقه ی دانش آموزان در حوزه ی مطالعات 
اجتماعی انتخاب کنيد. سپس بگوييد در طراحی واحد يادگيری برای هر مضمون، از 

تلفيق کدام حوزه ها می توان استفاده کرد؟
آن،  در  که  کنيد  طراحی  اجتماعی  مطالعات  درس  برای  تم  يا  مضمون  يک  ٢ــ 
همه ی ابعاد مهارت های کاوشگری (بررسی، خالقيت، برقراری ارتباط، مشارکت، 
واکنش شخصی و اظهارنظر) تقويت شوند. برای تقويت هر يک از ابعاد، فعاليت های 

متناسب با آن مضمون را طراحی و بيان کنيد.
٣ــ چند نمونه فعاليت يادگيری برای درس مطالعات اجتماعی طراحی کنيد که از 
خالل انجام آن ها، مهارت های خواندن و مهارت های عددی و حسابی تقويت شود. (اين 
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نمونه ها بايد غير از نمونه هايی باشد که در کتاب درسی درج شده است).
به  کمک  (مثال:  بگيريد  نظر  در  ارزش  نمونه  دو  يا  يک  گروهی،  به طور  ٤ــ 
ميراث  حفظ  مدرسه،  و  خانه  محيط  پاکيزگی  حفظ  امانتداری،  ناتوان،  هم کالسی های 
فرهنگی، ايران دوستی، قدرشناسی از مربيان، بردباری، سادگی در ظاهر، رعايت حقوق 

ديگران، احترام به سالمندان، استفاده ی صحيح از اموال عمومی و …).
سپس برای آموزش آن ارزش در قالب فرايند چهار مرحله ای آموزش ارزش ها 
به روش تجربی، که در اين فصل خوانديد، فعاليت های يادگيری مناسب طراحی کنيد. 

طرح های خود را در کالس بيان و با هم کالسی هايتان مبادله کنيد.
٥  ــ يک هنجار اجتماعی را که از منظر دين اسالمی مقبول نيست ولی در محيط 
زندگی کودکان و نوجوانان وجود دارد، شناسايی کنيد و بگوييد برای نقد و بررسی آن 
هنجار در کالس و هدايت دانش آموزان به ارزش های اسالمی جايگزين، چه فعاليت هايی 

تدارک می بينيد. بهتر است فعاليت ها شامل اين موارد باشد:
ــ توضيح و تفهيم موضوع

ــ فهم علل اين که هنجار موردنظر، از ديدگاه اسالم مقبول نيست و نقد آن هنجار 
در کالس

ــ چگونگی درونی سازی ارزش جايگزين.
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