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 اجتماعی علوم در تدریس فعال روشهاینواع پیشنهادات  – 1

 : توضيحي روش         

 از تدريس.  گردد مي استفاده پاسخ و پرسش از الزم مواقع در و تشريح معلم توسط مفاهيم روش اين در 

 در جواب و سؤال كه است اين مهم نكته.   يابد مي جريان باالتر سطوح سوي به و شده شروع نيازها پيش

 طريق از شاگردان و معلم توسط دقت به آموز دانش يك پاسخهاي كه است مفيد  زماني توضيحي روش

 آن سازماندهي و بوده اطالعات دادن براي سريع راهي روش اين.   گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد همفكري

 . است آسان

 :                        پاسخ و پرسش شيوه

 بيان يا جديد مفهومي درباره تفكر به را فراگير آن وسيله به معلم كه است اي شيوه پاسخ و پرسش شيوه

 يا نمايد مطرح كالس در را دقيق مفهوم خواهد مي كه وقتي معلم،. كند مي تشويق شده گرفته فرا مطالبي

 را فراگير وسيله اين به نيز و برد مي كار به را پاسخ و پرسش شيوه كند، جلب موضوعي به را فراگيران توجه

 قبالً كه مطالبي كردن مرور براي است ممكن كند بيان موضوعي درباره را خود اطالع تا كند مي تشويق

 .باشد نظر مورد مفهوم از فراگير درك ميزان ارزشيابي براي خوبي وسيله يا باشد، مفيد اند شده تدريس

 : بحثي شيوه
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 مي يكديگر از را نظر مورد مفهوم و كنند مي شركت يادگيري در فعاالنه آموزان دانش بحثي، شيوه در

 طوري معلم.كرد تصور راهنما و بحث كننده شروع محرك، عنوان به توان مي را معلم شيوه اين در. آموزند

 در شيوه اين.كند تشويق مسئله حل يا پاسخگويي به را آموزان دانش كه كند مي مطرح را مسئله يا سوال

 : دارد خاصي كاربرد ، زير مورد دو

 كه دارد انتظار و( بال موقعيت مانند) بياموزد فراگيران به را جديدي مفهوم خواهد مي معلم كه موقعي( الف

 كه بكشاند جهتي به را بحث كه كند مي سعي معلم صورت اين در دريابند واحد شكلي به را مفهوم آنها همه

 .شود گيري نتيجه آن از مفهوم صحيح شكل

 را اي مسئله معلم صورت اين در. وادارد جستجو و تكاپو به را آموز دانش ذهن كه است اين معلم هدف( ب

 كه كند مي سعي معلم موقعيت اين در. كنند پيشنهاد را آن حل راه آموزان دانش تا كه كند مي عنوان

 .باشد نكرده تحميل كالس به دارد نظر در خود كه را حلي راه تا نكند، كنترل خود دلخواه به را بحث موضوع

 

 :نمايشي شيوه

 نوع اين اصلي محورهاي از ديدن، مهارت و شود مي گذاشته نمايش به واقعيتي يا پديده روش اين در

. داد اطالعات فراگيران از زيادي تعداد به زمان، كمترين با توان مي روش اين از استفاده با. است آموزش

 يا و كند سؤال فراگيران از نمايش حين در تواند مي يادگيري مدير يا معلم روش اين كردن تر فعال براي

 رسانه و وسايل از استفاده با همچنين كند، محول آموزان دانش به را كار نمايش قسمتهاي از بعضي انجام

 دهد، مي ارائه آن در را مطالب معلم كه مكاني. داد افزايش را نمايش جذابيت توان مي مؤثر آموزشي هاي

 .باشد مشاهده قابل بايد نمايش زيرا. است مهم بسيار

 سنجش و آزمايش( 3    دادن نمايش( 2     توضيح و آمادگي( 1:     نمايش روش اجراي مراحل

 :نقش ايفاي الگوي
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 اين. است عمل در اجتماعي ارزشهاي و ها واقعيت و مسايل بررسي و ديگران با همدلي رشد الگو، اين هدف 

 ارزشهاي رفتار، تحليل به قادر را آنها كه نحوي به. است آموزان دانش هدايت و شروع مسئول معلم الگو

 اين. نمايد عقايد ابراز در آسودگي و اجتماعي مسائل در ارزشها نقش فردي، ميان مسائل حل همدلي، فردي،

 .دارد كاربرد مختلف سنين و پرورشي و آموزشي هاي برنامه همه در الگو

 براي. شود مي اجتماعي ارزشهاي گسترش و بهبود در آموزان دانش فهم افزايش باعث الگو اين كلي بطور

 دانش توسط را بد و خوب رفتارهاي يا و اجتماعي بد و خوب مسائل الگو اين طريق از تواند مي معلم: مثال

 .بپردازد ارزشيابي و بحث به فراگيران كمك به آن مورد در سپس و بگذارد نمايش به آموزان

 دانش توسط آن ارزشيابي و رفتاري ، اجتماعي مسائل بررسي به( نمايش) عمل طريق از معلم ترتيب بدين

 .پردازد مي آموزان

 : تيمي كارآيي روش

  دقيقه 11 مثالً معين مدت در انفرادي صورت به را درسي متن كل خواهد مي آموزان دانش از ابتدا معلم

 دانش به را درس كل به مربوط غلط و صحيح اي گزينه دو و تستي و مكتوب سوالهاي بعد.  كنند مطالعه

 را درسي متن به رجوع حق مرحله اين در دهند پاسخ پاسخنامه در انفرادي بصورت ابتدا تا دهد مي آموزان

 به تا دهد مي تيم سرگروههاي از هريك به دوباره را ها سوال همان بعد.  دارند درست پاسخ يافتن براي

 هاي پاسخ به كنند سعي و بنويسند مشورت با نامه پاسخ در را ها پاسخ درستترين و بهترين گروهي صورت

 در را كليد پاسخ معلم بعد.  ندارند درسي متن يا و كتاب به رجوع حق اينبار برسند اكثريت نظر با يكسان

 معين مدت در را شان ورقه گروهي نمره نيز و فردي نمرات آنها تا دهد مي قرار گروهها اعضاي  اختيار

 .  كنند محاسبه

 : تيم اعضاي تدريس الگوي 

 توسط تدريس و كنند مي ايفا را معلم نقش فراگيران كند، تدريس معلم ابتدا در اينكه جاي به الگو، اين در

 مي ارائه آنان براي را تكميلي و ضروري توضيحات معلم آن از پس و شود مي انجام «فراگيران تيم اعضاي»
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 چند به المقدور حتي را درس متن -1: دارد اساسي كار دو كالس در حضور از قبل معلم الگو دراين. دهد

 آزمون سؤاالت -2. باشد كرده بندي تقسيم متعادل قسمت چند به مطالب كيفيت نظر از و مساوي قسمت

 .باشد كرده تكثير المقدور حتي و آماده را

 به تقسيم قابل تا باشد بلند درس متن و باشد درك و فهم قابل بايستي فراگيران براي درس متن محتواي

 همه مورد در الگو، اين در ارزشيابي. باشد يكديگر از مستقل قسمت هر مطالب و باشد مساوي قسمت چند

 كه چرا باشد؛ تواند مي و اي گزينه چند و «غلط – صحيح» نوع از آزمون سؤاالت و است درس قسمتهاي ي

 صورت به فراگيران كليد، ارائه از پس.  است تر راحت آزمونها نوع اين در يادگيري بازخورد ارائه و تصحيح

( 3   ها گروه اعضاي براي شماره تعيين( 2   ها گروه تشكيل( 1:  دهند مي  نمره خودشان به فردي

 تشكيل( 6 ها گروه به معلم نظارت( 5   فردي مطالعه( 4 درس متن قسمتهاي از يك هر كردن مشخص

 هاي گروه به بازگشت( 9  ها گروه به معلم نظارت( 8    گروهي نظر تبادل و بحث( 7 جديدي هاي گروه

( 14 نمرات تفسير( 13  نامه پاسخ يا كليد ارائه( 12   فراگيران از ارزشيابي( 11    فردي تدريس( 11 قبلي

 گيري نتيجه

 :مغزي بارش روش

 بر تا داد تشكيل كوچك هاي گروه آموزان دانش از توان مي كه آفرين انگيزه و گروهي فعال، راهبردي

 كنند نظر تبادل و گو و گفت متمركز، را افكار موضوعي

 :مغزي بارش قوانين

 همراه كه است آزاد مطلبي هر گفتن -3. است مهم ها انديشه تركيب و اصالح -2. است ممنوع انتقاد   -1

  ها انديشه كميت  -4. باشد داشتن توجه برداري، يادداشت كردن، نگاه دادن، گوش آميز، احترام رفتار با

 . است بهتر

 

 :اجرا روش
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 معلم توسط آموزان دانش براي هدف و روش توضيح -1

 ملموس و عيني نباشد، داوري به نياز باشد، يكي نبايد موضوع كه معلم توسط توضيح و وعموض انتخاب -2

 .باشد

 باشد مي تصادفي صورت به كه آموزان دانش بندي گروه -3

 افراد تشويق وقت، به توجه انتقاد، از جلوگيري و قوانين رعايت رهبر وظيفه كه منشي و رهبر انتخاب -4

 .است گروه نظرات ثبت گروه هر در منشي ي وظيفه و نظرات، بيان براي

 جلسه قوانين با آموزان دانش شدن آشنا -5

 معين مدت در نظرات يادداشت -6

 گروه هر هاي ديدگاه چكيده ارائه مشابه، موارد حذف تركيب، يا تغيير نظرات، بازنگري -7

 آموزان دانش به گروه رهبري واگذاري -8

 :بندي ساختار الگوي

 از برگرفته آموزشي اهداف درس عنوان معرفي از بعد تدريس ابتداي در معلم:   آموزشي انتظارات طرح  -1

 دو به تواند مي سواالت اين. نويسد مي سياه تخته در و كرده مشخص سوال بصورت را درسي كتاب متن

 براساس آموزان دانش همگراي پاسخ مدار موضوع پرسش. باشد فردمدار و مدار موضوع پرسشهاي صورت

 را واگرا پاسخهاي بلكه باشد نمي واحد پاشخ داراي فردمدار پرسشهاي اما. شود مي مشخص درس محتواي

 مربوط پرسشهاي اغلب و مدار موضوع نوع از درسي كتاب متن از شده استخراج پرسشهاي اغلب. طلبد مي

 .باشد مي فردمدار پرسشهاي نوع از ها فعاليت به

 است كرده طرح معلم كه سوالي به پاسخ تهيه درصدد تيمي بطور آموزان دانش بعد مرحله در:   كاوش -2

 را آموزان دانش معلم. شود مي تدريس كه است درسي محتواي به رجوع كاوش منبع مهمترين. آيند مي بر

 از يك هر است بهتر.گويند كاوش جستجوگري روند اين به كند مي ترغيب جستجو به پاسخ يافتن جهت
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 از بعد كار اين. گردد تقويت يادگيري تا بنويسد را سوال جواب مخصوص دفتر در آموزشي فعال تيم اعضاي

 .گيرد مي صورت سوم مرحله

 

 پاسخ يافتن و جستجو از بعد كتاب محتواي مطالعه در مشاركت با تيم هر اعضاي:   تشريح و نظر تبادل -3

 پاسخ توافق به رسيدن از بعد. نمايند مي نظر تبادل به شروع آن فهم و دقت و صحت درباره شده طرح سوال

 .نمايند مي يادداشت دفترشان در را نظر مورد سوال

 مي مطرح ها تيم اعضاي ساير نظر پاسخ ارائه از بعد. پرسد مي را سوال پاسخ ، ها تيم از معلم: پاسخ ارائه -4

 .شود تر فهم قابل و تر دقيق و تر روشن سوال پاسخ تا شود

 وسيله نوع هر يا و فيلم نمايش يا و تصاوير گذاشتن اختيار در با معلم مرحله اين در:   ها يافته گسترش -5

 مي آموزشي مطالب از آموزان دانش فهم گسترش به مختصر توضيحات ارائه و دسترس در آموزشي كمك

 .پردازد

 طراحي سواالت بطوريكه شود مي تكرار ها فعاليت و درس متن به مربوط سواالت بقيه براي مراحل همين

 .گيرد بر در را درسي محتواي تمامي معلم توسط شده

 ارائه را آنها پاسخ درسي كتاب كاوش طريق از آموزان دانش قبالً كه سواالتي مجدد مرور با معلم:   ارزيابي-6

 نمايد مي منظور نمره و سنجد مي انفرادي بطور را آموزشي اهداف به دستيابي ميزان اند داده

 : نوآفريني يا پردازي بديعه الگوي

 خالق بيان به آنها وهدايت آموزان دانش گشايي مشكل ظرفيت پرورش باعث كه تدريس الگوهاي از يكي

 براي اكثرا الگو ازاين. شود مي معقول وغير عاطفي بعد به توجه طريق از عقلي جديد هاي انگاره وگسترش

 خلق براي ذهني تصورات پرورش به نياز ديگري درس هر از بيشتر زيرا. شود مي استفاده انشاء تدريس

 جديد هاي راه ايجاد و مرسوم قواعد سد شكستن پردازي بديعه يا نوآفريني اساسي هدف.  جديددارد چيزي

 است باز كامالً آموزان دانش پاسخ ولي ، نمايد مي آموزان دانش از سواالتي معلم. باشد مي مسائل حل براي
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 آوري، نوع و خالقيت رشد باعث الگو اين دهند بسط را خود تفكر شاگردان تا كند كمك بايستي معلم و

 : از عبارتند الگو تدريس مراحل. شود مي انظار نزد در سنتها زدن هم بر و گروه همبستگي

 معلم كمك به جديد وضعيت توصيف.  1

 و پيشنهاد را( مفهوم دو يا موجود دو از ساده مقايسه) مستقيم قياس معلم كه نحوي به مستقيم قياس.   2

 .كنند توصيف را آنها خواهد مي شاگردان از

 .كند مي ترغيب( شدن) مستقيم قياس به را شاگردان معلم كه نحوي به شخصي قياس.  3

 شاگردان طريق از قياسها مقايسه.  4

 شاگردان كمك به تفاوتها توضيح.  5

 شاگردان كمك به اكتشاف،.  6

 .پردازند مي قياس تفاوتهاي و شباهتها بيان به مجدد شاگردان زايي، قياس.  7

 

 دوم :پیشنهاد 

در تدریس مطالعات  بخش اثر تدریس یک کاربردی راهکارهای

 اجتماعی

 يادگيري با مستقيم غير يا مستقيم راكه ،اهدافي مناسب اي گونه به كه دارند بخش اثر تدريس معلماني

 نياز مورد هاي ومهارت دانش آموزشي اهداف به دستيابي وجهت.كنند مي دنبال است، مرتبط آموزان دانش
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 در كه.كارگيرند به انتظار مورد مطلوب ي شيوه به مناسب درزمان ها آن از بتوانند تا آورند مي دست رابه

 .شويم رايادآورمي بخش اثر تدريس يك هاي ويژگي از بعضي اينجا

 : كامل آمادگي -1

 داشته آمادگي وعلمي ورواني ،روحي جسمي نظر از بايد طرف يك از خود ، خوب تدريس يك براي معلم

 كالس وفضاي شاگردان كردن آماده رابا تدريس زمان از استفاده براي الزم مقدمات ديگر باشندوازطرف

 .شود اداره مطلوبي نحو به درس كالس طريق اين از تا كند فراهم

 :درس طرح داشتن -2

 طرح.است يكديگر با ها آن وارتباط برنامه عناصر درمورد گيري تصميم ،شامل درس طرح يا آموزشي طراحي

 گيري تصميم زمان، از بهينه ،استفاده درس طرح از وهدف. كند مي معين را معلم كاري چوب چار درس

 .است يادگيري به بخشيدن شكل الزم شرايط وايجاد تدريس ومراحل مضمون درمورد

 :تدريس مناسب هاي ازشيوه استفاده -3

 را خود تدريس هاي روش توانند مي كه هستند كساني معلمان، ترين بخش اثر: گويد مي( 1377) مي نيكنا

 موفقيت با سهولت به تواند مي كه است پذير انعطاف قدر آن ها، آن تدريس هاي روش يعني دهند، تغيير

 از بايد بلكه شود استفاده تدريس روش ازيك الزاماًنبايد تدريس جلسه دريك. كند پيدا تطبيق مختلف هاي

 هاي وشيوه ها برروش بايد معلم بنابراين. شود استفاده نظر مورد موضوع تدريس براي متعددي هاي شيوه

 استفاده خاصي هاي روش از درس كالس ومقتضيات وضعيت به توجه وبا باشد مسلط ، تدريس گوناگون

 (1386 -زاده مرتضوي.)كند

 :يادگيري درفرايند آموزان دانش مشاركت -4

 فعاالنه... و كردن وخالصه ارائه ، تدريس شروع از اعم ، تدريس مراحل رادرتمام آموزان دانش همه بايد معلم

 رابه نظر مورد مطالب آموزان دانش طريق، بدين گيرد صورت مطلوبي شكل به كالس اداره تا دهد شركت

 است امر،الزم اين تحقق براي. سازند مي محقق را يادگيري كه هستند آموزان دانش زيرا فراگيرند خوبي



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به  چهار قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

11 
 

 رابراي آنان كند، مهيا را ومشاهده تجربه،آزمايش:  نظير علمي فعاليتهاي فرصت آموزان دانش براي معلم

 سهيم خود يادگيري تادر دهد اجازه و كند ترغيب جمعي هاي فعاليت وساير كالس هاي دربحث مشاركت

 هاي شيوه درباره ونيز گيرند يادمي چه آن درباره داد اجازه آموزان دانش به بايد كه معنا بدين.شوند

 .باشند سهيم خود يادگيري

 : بركالس مداوم نظارت -5

 از بخشي فراگيران زيرا كند تقسيم فراگيران دربين دربين عادالنه خودرا نگاه كه باشد داشته بايدتوجه معلم

 .گيرند فرامي خود معلم با چشمي ارتباط طريق از درسي مطالب

 :تدريس برمطالب تسلط -6

 كند، جلوه مهمي شخص علمي نظر از شاگردان وبراي باشد داشته درسي برموضوعات كامل احاطه معلم اگر

 او درپاسخگويي موثري نقش برمطالب معلم تسلط لذا داشت، خواهند وي سخنان به خاصي توجه شاگردان

 .داشت خواهد شاگردان سئواالت به

 :وقت از بهينه استفاده -7

 فشرده هاي كالس نيازبه بعداً. نگردد تلف بيهوده او وقت كه نمايد راتنظيم كالس وقت اي گونه به بايد معلم

 تهيه فصل سر براساس بندي زمان وطبق نمايد پرهيز ضروري غير مطالب از است بهتر او. نباشد جبراني

 .كند تدريس شده

 : آموزشي كمك هاي رسانه از استفاده-8

 انتخاب را خود تدريس با مناسب هاي رسانه آموزشي درمحيط بهتر يادگيري براي كه است شايسته معلمان

 كريميان)  آوردند عمل به مسئوالن همكاري با را الزم اقدامات آن ساختن ويا آنها تهيه ودرجهت كرده

 (1385، جعفريان
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 حالت از را آموزش سوي از آموزشي وفضاي ها وتكنيك ،روشها آموزشي ومنابع ووسايل مواد در تنوع

 بهتري شرايط ديگر سوي از بخشد مي وگيرايي جذابيت آن سازدوبه مي خارج كننده خسته و يكنواخت

 .آورد مي فراهم نظر مورد علمي وروشهاي ،اصول محتوا،مفاهيم ارائه در مفيد تكرار نوعي براي

 :گان يادگيرنده مختلف هاي توانايي و مهارتها و حواس گرفتن كار به -9

 گرچه يعني دارد اشاره دريادگيري مختلف حواس نقش بر تربيتي وعلوم يادگيري شناسي روان تحقيقات

. است ممكن بينايي طريق از ديگر عمده بخش ولي شود مي انجام شنوايي حس طريق از يادگيري از بخشي

 اظهارات بنابراين. است موثر انسان دريادگيري خود سهم به نيز وچشايي المسه،بويايي چون ديگري حواس

 حواس شنوايي، آن از پس دارد، دريادگيري تري اساسي نقش بينايي ،حس طبيعي افراد شده،براي انجام

 (1384 ميزابيگي.)دارند قرار بعدي درمرتبه ديگر

 بريادگيري ذهني يا بعدي تصاوير از استفاده: نويسد مي بصري مواد وكاربرد اهميت درخصوص 1آندرز

 .گذارد مي تأثير 2مفاهيم

 به دادن اولويت بلكه ساخت محدود 3شنيداري هاي شيوه به راصرفاً آموزش نبايد كه اين اهميت حائز نكته

 مي راافزايش يادگيري – دهي ياد مفيد تأثيرات شنيداري ديداري ديد شيوه تلفيق ويژه به ديداري شيوه

 .بخشد

 :آن از استفاده وحداكثر محيط وامكانات شرايط با تناسب -11

 برنامه از استفاده مدرسه نزديك هاي پارك از استفاده ويا موجود درصورت مدارس سبز فضاي از استفاده

 دراختيار كه وامكاناتي شرايط از واستفاده شناسايي يا برنامه قبلي ضبط طريق از ، تلويزيوني علمي هاي

 مسئوليت وداراي شاغل اولياي: جمله از گيرد قرار فرزندانشان كالس دراختيار تواند داردومي قرار والدين

 ......و طبيعي وفضاهاي ها هنري،آزمايشگاه مراكز انتشارات، مخابرات، توليدي، ، صنعتي درمراكز

 :يادگيرندگان رواني وبهداشت شخصيت بارشد تناسب -11
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 رواني وبهداشت شخصيت بررشد علمي برآموزش عالوه كه است آن بخش اثر آموزش و مناسب روش

 .باشد داشته مثبت تأثير نيز يادگيرندگان

 وپرورش آموزش با اساسي ارتباطي خود، وعميق گسترده مفهوم به نيز، ودرمان رواني بهداشت همچنين

 نگرش درافكار، مطلوب ايجادتغييرات چون مواردي به توان مي انسان تربيت اهداف كه زيرا.دارد وتربيت

 اي گونه به آموزش است الزم. داشت فرداشاره شخصيت در تعادل وايجاد آدمي هاي وكنش ها ها،گرايش

 دروهله نباشد يادگيرنده رواني وبهداشت شخصيت رشد با مغاير اول ي وهله در كه گردد واجرا ريزي برنامه

 .باشد داشته مثبت تأثير هايي جنبه چنين درتقويت االمكان حتي كه است آن مطلوب بعد،آمورش ي

 آن وارزيابي يادگيري تحصيلي، ارزشيابي كاربردهاي -12

 وميزان يادگيرنده وقوت ضعف نقاط شناخت به كمك -: عبارتنداز تحصيلي پيشرفت هاي هدف ترين عمده

 معلم به كمك – ويادگيري مطالعه جهت يادگيرندگان هدايت و ترغيب -.  ومعلم خوداو توسط وي موفقيت

 به كمك آن وعناصر واجزا درسي برنامه وضعف قوت نقاط به بردن پي – تدريس بعدي مرحله تعيين در

 معلمان  گالو و 1وينگ بر عقيده به تدريس درامر خود موفقيت ميزان وضعف قوت نقاط درتعيين معلم

 راتعيين شان يادگيري ميزان وقادرند بوده برخوردار آموزان دانش ارزيابي براي الزم هاي مهارت از كارآمد

 .......و تحقيقاتي هاي پروژه يا درسي تكاليف -كالسي امتحانات: از عبارتند گيري اندازه وسايل. كنند

 :آموز دانش جذب توانايي -13

 شركت ادامه و درس جلسات به شاگردان جذب كارآمد، معلمان هاي گي ويژ از يكي سيف دكتر عقيده به

 كجا از بايد را درس ، آموز دانش هر براي كه دانند مي باكفايت معلمان. است يادگيري هاي فعاليت در آنان

 با متناسب را تدريس سرعت و آورند مي روي انفرادي آموزش به آيد الزم كه جا هر آنان. كرد شروع

 .كنند مي تنظيم آموزان دانش پيشرفت

 فكري مهارتهاي پرورش -14
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 يادگيري آمد كار معلم يك منظور بدين.  سازند دار معنا را آموزشي هاي فعاليت توانند مي موفق معلمان

 دانش تا باشند داشته همساني انها قبلي دانش با كه كنند مي هدايت جديدراطوري آموزان دانش جديد

 .دهند سازمان خود ي حافظه در منطقي نحوي به جديدرا دانش بتوانند آموزان

 :خالقانه گزارش تهيه روش آموزش -15

 وآنها داده آموزش آموزان دانش به را ها وگزارش ها آزمايش نظير خالقانه هاي گزارش ي تهيه هاي روش

 (1386 رضايي. )نماييد ياري راه رادراين

 

 سومپیشنهاد 

 کردن درس مطالعات اجتماعی برای دانش آموزانجذاب 

 . است آموزان دانش فعاليتهاي تسهيل و برانگيختن معلم اصلي وظيفه.  1

 2 جامعه و 1 جامعه ، اجتماعي مطالعات درس تدريس فرآيند طي در بايد اجتماعي علوم معلم.   2

 نهادهاي و ها سازمان با ارتباط در و جامعه در خود وظايف با جامعه از عضوي عنوان به را آموزان دانش

 بياموزد را امروز اجتماع در كردن زندگي مهارت و ديگران با ارتباط برقراري مهارتهاي و كند آشنا اجتماعي

 .است آموزشي اهداف تحقق در او عملكرد و ها شايستگي از برآيندي معلم اثربخشي بنابراين

 آموزش كار تنوع اين كه است تدريس روش در تنوع مستلزم( 2و 1) جامعه و اجتماعي مطالعات درس  .   3

 .كند مي فراهم آموزان دانش يادگيري براي تري وسيع امكان و كند مي تر جالب معلم براي را

 اجتماعي مسائل از نمونه و مثال ارائه با اجتماعي علوم دروس در يادگيري و ياددهي فرآيند طي در.      4
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 ضروري مهارتهاي پرورش كسب با همچنين و آورد مي بوجود را آموزان دانش خالقيت پرورش ي زمينه

 آموزان دانش هاي يادگيري كردن مرتبط. )آموزد مي آموزان دانش به را كردن زندگي صحيح روش زندگي

 (.دار معني صورت به واقعي زندگي با

 توسط توان مي) شود استفاده رساتر و تر جالب عكسهاي و تصاوير از اجتماعي كتابهاي در شود سعي.  5

 مسئله اين ؛(كرد استفاده كالس در و نموده تهيه دارد هماهنگي درس مطالب با كه تصاويري آموزان دانش

 .دارد آموزان دانش توجه جلب در مثبت تأثير

 عاطفي ابعاد رشد و خالقيت ، فرديت بايد. باشد اعتنا بي يادگيرندگان فردي تفاوتهاي به نبايد معلم. 6

 .گيرد قرار توجه كانون در بايد آموزان دانش

 رسوم و آداب و فرهنگ با ما آموزان دانش چقدر هر كه شود توجه نكته اين به بايد ما آموزشي نظام در.  7

 هويت توانند مي بهتر و كند مي مقاومت بيشتر فرهنگي تهاجم برابر در شوند آشنا خود گذشته و منطقه

 خوانده معموالً منطقه در كه سرودهاي ، فرهنگي ميراث ، دستي صنايع با آشنايي مانند.  بشناسند را خود

 گذشته در مردم كردن زندگي نحوه ،( استان جغرافياي كتاب مانند) اجتماعي و اقتصادي فعاليت ، شود مي

 .شوند آشنا مرحله به مرحله گرفته صورت كه فرهنگي تغييراتي و

 افراد توسط دروس اين كمتر و بشود بيشتري توجه راهنمايي و ابتدايي دوره در اجتماعي علوم درس به. 8

 .بشود تدريس غيرمرتبط

 براي مجزا بصورت درس جديد كليدي اصطالحات و واژگان ابتدا جديد درس تدريس از قبل. 9

 آموزان دانش آمادگي جهت جديد درس زمينه در امكان صورت در و شود داده توضيح آموزان دانش

 .شود برده بكار آنها پيرامون محيط و اجتماعي زندگي از مثالهايي

 .آيد بعمل آموزان دانش از جلسه هر در پاياني و مستمر ارزشيابي آموزان دانش يادگيري از اطالع جهت.  11
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 بوجود آموزان دانش براي بيشتري انگيزه و رقابت درس كالسهاي در بندي رتبه رعايت با شود سعي.  11

 .شود مي خارج خستگي و يكنواختي از كالس آموزان دانش به عمل آزادي دادن با و آيد

 حركتي رواني و عاطفي شناختي هاي حيطه( 2 و 1 جامعه ، مطالعات) اجتماعي علوم درس تدريس در.  12

 .بدهيم قرار مدنظر را

 فيلمي يا مجله يا روزنامه در مطلبي اگر بخواهيم جديد درس تدريس زمينه در آموزان دانش از گاهي.  13

 با جمشيد؛ تخت از فيلمي مانند بپردازيم آن بررسي و نقد به سپس و بياورند كالس به آنهاست دسترس در

 و علمي روحيه تقويت در توان مي روش اين از بخواهيم موردنظر مطالب زمينه در را آنها نظر  فيلم پخش

 .كرد استفاده دانش پژوهش

 مي آموزان دانش و معلم رابطه حسن برقراري باعث تدريس امور در آموزان دانش مشاركت جلب امكان.  14

 .است پايدار و عميق يادگيري همچنين ، شود

 ارائه دارند حلي راه يا و پيشنهادي اصالحات كتاب مطالب برخي زمينه در بخواهيم آموزان دانش از.  15

 .كند مي بارور آموزان دانش در را خالقيت و شكوفايي و رشد زمينه مطلب اين.  بدهند

 چهارم :پیشنهاد                                                     

 اجتماعی مطالعات درس در خالق انگیزشی های شیوه از استفاده

 در و پيچيده مفهومي خالقيت. شود بحث خالقيت با ارتباط در كمي است بهتر شيوه اين از استفاده جهت

 مفهوم اين اي جامعه در بخواهيم اگر.  است فردي و سازماني ، فرهنگي و علمي متفاوت ابعاد ي گيرنده بر

 درپرورش گام اولين كه باورند اين بر صاحبنظران اكثر.  كنيم ايجاد را الزم شريط بايد كند، پيدا توسعه

 .است آموزشي و خانوادگي محيط در مناسب شرايط ايجاد كودكان خالقيت

 :گويد مي((  راجرز كارل))  
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 همانطور.  كند ظهور تا داد اجازه آن به بايد بلكه آورد وجود به فشار با توان نمي را خالقيت كه است واضح

. سازد فراهم را دانه رشد براي را الزم شرايط تواند مي اما، بياورد، بيرون دانه از را جوانه تواند نمي زارع كه

 .است صادق وضع همين نيز خالقيت مورد در

 : كه باشيم داشته نظر در بايد خالقيت شكوفايي جهت

 خالقيت كه است هايي زمينه ترين مهم از مدرسه محيط و درس دركالس دوستانه و صميمي فضاي.1

 كند مي تحريك را آموزان دانش

 .شود مي خالقيت بروز باعث يكديگر از شاگرد و معلم صحيح درك.2

 .گذارد مي تاثير... و شنيداري حركتي، ، حسي هاي خالقيت بر شدت به كالس بودن دلپذير و شاداب.3

 .كنند مي سوال بيشتر كه شاگرداني تشويق.4

 ها آن نوآوري باعث درس كالس سازي فضا در آموزان دانش هاي كار ي نمونه و ها خالقيت از استفاده.5

 .شود مي

 .باشد مي كاوشگري براي عاملي آموز دانش گوشي بازي و تخيلي افكار.6

 

 شود مي استفاده آموزش براي... و داستان ، نقاشي ، فيلم ، شعر مثل هنري هاي ابزار از خالق هاي شيوه در 

 اين از و انگيزند مي بر كودك در را واگرا تفكر ، گيرند مي قرار استفاده مورد كه هنري هاي طرح معموال و

 .كند مي كشف را جديدي هاي راه آموز دانش طريق

 تخيل طريق از آنها تا داد قرار خالقيت و نوآوري شرايط در را آموزان دانش بايد اجتماعي مطالعات درس در

 را درس خالق شيوه از استفاده با كتاب درسهاي از بعضي در و.  دهند ارائه را هايي كار و مطالب كنجكاوي و

 .دهيم ارائه
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 : از عبارتند خالق ي شيوه به اجتماعي مطالعات آموزش هاي ويژگي

 .دانستن و گيري ياد به عالقه و رغبت ايجاد.1

 .علمي و اكتشافي هاي فعاليت آغاز.2

 .فراگيري هنگام هاي خستگي كاهش.3

 .مطالب آوري خاطر به و سپاري خاطر به افزايش.4

 .آموزان دانش مهارتي و دانشي و ارزشي رشد افزايش.5

 :خالق ي شيوه اجراي براي پيشنهاداتي

 .شود مطرح انگيز بحث سواالت تدريس حين در.1

 .شود طرح واگرا سواالت.2

 .شود برده استفاده نهايت همياري و مباحثه روش از.3

 .شوند تشويق كتاب موضوعات تحليل و تجريه ، نقد به آموزان دانش.4

 .شود تري بيش توجه – آن كميت به نسبت – يادگيري كيفيت به.5

 .شود گذارده احترام آموزان دانش پيشنهادات و نظرات به.6

 را مطلب كه زماني و شود اعتنايي بي پرداخت آن حفظ به مطلب فهم و درك جاي به آموزي دانش اگر.7

 شود تشويق ، نمود درك

 

 .شود داده عمل آزادي و استقالل تكاليف انتخاب در آموزان دانش به اوقات گاهي.8
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 .شود داده جو و جست و تحقيق مجال و تفكر فرصت آموزان دانش به.9

 .شود تقويت آموزان دانش تخيل قدرت.11

 .شود ريزي پايه آموزان دانش قبلي تجارب حسب بر تدريس فعاليت.11

 مسائل براي و نمايند درك زندگي هاي واقعيت با را درسي مسائل آموزان،ارتباط دانش ، شود سعي.12

 .كنند ارائه حل راه اجتماعي

 خود سوال ي درباره بخواهيد آنها از و كنيد استقبال آموزان دانش ربط بي ظاهرا و عجيب سواالت از.13

 .كنند فكر خوب

 .كنيد استفاده دركالس.. و آموزان دانش كارهاي نمودار ، فيلم تصاوير، مانند بصري محركات از.14

 

 پنجمشنهاد پی

 های تدریس پیشنهادی برای تدریس جغرافیروش 

 معلمان كه شماري بي هاي تركيب چنين هم و ها آن كاربرد و دامنه علت به تدريس هاي روش بندي دسته

 مواد با تدريس هاي روش اين كه نزديكي ارتباط اين، بر عالوه. است دشوار بسيار دهند، مي انجام ها آن در

 در را تدريس هاي روش از بندي دسته يك اين، وجود با. افزايد مي بندي دسته پيچيدگي بر دارند، آموزشي

 : است شده داده تشخيص موثر و مفيد جغرافيا آموزش در بندي دسته اين. كنيد مي مالحظه زير

 )آني هاي ايده يا مغزي بارش با همراه) مسئله حل تدريس روش.    1

 (problem solving, including brainstorming ) 
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 بعدي، سه هاي مدل ها، جورچين مثل(  constructional activities)  ساختني هاي فعاليت.     2

 شن ميز و سازي ماكت

 و كروكي ترسيم كشي، الگو كشي، نقشه طراحي، مثل(  creative activities)  خالق هاي فعاليت.    3

.. 

 محلي، غذاهاي ملل، و اقوام وشاكپ شهرها، سوغاتي نمايش مثل(  demonstrations)  نمايش.    4

 ... و جغرافيايي مختلف نواحي كشاورزي محصوالت

 :شامل(  discussions)  نظر تبادل.    5

 ( questions & answers)  جواب و سوال    •

 امتحانات جغرافيايي، هاي مهارت و اطالعات مسابقات    •

 (quizzes – examinations ) 

 educational games)  آموزشي هاي بازي    •

 ( self - tests)  خويش از آزمون    •

 ( experiment charts & records)  ها گزارش و تجربي نمودارهاي    •

 ( recitations)  كردن بَر از    •

 buzz grou)  فعال هاي گروه    •

 :گزارش ارائه.    6

 ( individual and group reports)  گروهي و فردي هاي گزارش    •

 موردي مطالعات مثل(  independent study)  فردي مطالعات    •
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 زميني برداري آمار يا كشي نقشه مثل(  surveys)  ها بررسي    •

 ( field trips & excursioms)  گذارها و گشت و ميداني هاي بازديد    •

 ( illustrated presentations)  تصويري شكل به ها يافته نمايش

 اساليد و عكس از استفاده مثل(  landscape show)  مناظر نمايش.    7

 ( dramatizations)  نمايشي تدريس هاي روش.    8

 ( role playing or sociodrama)  اجتماعي آوري نقش يا نقش ايفاي    •

 نمايشي هاي بازي    •

 ( dramatic play( ) تئاتر) نمايش اجراي    •

 ( puppet shows)  عروسكي هاي نمايش    •

 ( experiments)  تجربي هاي روش.    11

 ( resource persons)  مطلع فرد حضور با مصاحبه    •

 ( media; films, slides, tapes)  صوتي نوارهاي و اساليد فيلم، گروهي، هاي رسانه    •

 ( information retrieval nets)  عاتاطال بازيابي شبكه روش.    11

 ( outline maps)  ها نقشه طرح روش.    12

 گفتگو و مذاكره تدريس روش         •

 و كنندگان مذاكره بين منطقي ارتباط دادن موضوع، ارائه قبل، از كافي اطالعات داشتن: معلم فعاليت* 

 اموزان دانش بندي گروه
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 پيچيده، موضوعات از آموزان دانش دريافت و درك براي فرصت فراهمكردن: آموز دانش براي روش اعتبار* 

 تفكر منطقي نظم و گفتاري – زباني مهارت

 نظر تبادل و گروهي ارتباط: آموزان دانش براي جذابيت* 

 استدالل و شده ارائه مطالب از استفاده و زباني ي پيچيده هاي مهارت: روش اين فرد به منحصر ويژگي* 

 .است تدريس روش اين مهم موارد از ها آن

 از گيري نتيجه آموزان، دانش از پاسخ و پرسش تابلو، روي درس عناوين و سواالت نوشتن: اجرا ي شيوه* 

 ها بچه از ارزشيابي نهايت در و درس

 اطالعات و مهارتها تلفيق و شده بندي دسته اطالعات يادآوري: تدريس روش اين مقررات* 

 تقويت مذاكره، و كردن گفتگو با آموزان دانش علمي سطح  ارتقاي: يادگيري ياددهي فرايند در جايگاه* 

 جمع در كردن سوال و تفكر منطقي نظم گفتاري، و زباني مهارتهاي

 كالسي مذاكره سازماندهي و گرد ميز تشكيل و سواالت با آموزان دانش ساختن درگير: خالقيت روش* 

 برخوردار جمع در خوبي بيان قدرت از كه آموزاني دانش: خاص آموزان دانش و گفتگو و مذاكره روش* 

 .كنند مي پيدا را كافي توانايي روش اين در نيستند،

 زباني هاي مهارت تقويت: تدريس روش اين قوت نقاط* 

 كافي اطالعات شده مطرح موضوع با رابطه در آموزان دانش است ممكن: تدريس روش اين ضعف نقاط* 

 به زودتر جلسه يك توان مي كار، اين از جلوگيري براي. )شود موكول بعد جلسه به تدريس و باشند نداشته

 .كنند آوري جمع را اطالعاتي موضوع مورد در تا داد خبر آموزان دانش

 اساليد و فيلم نمايش تدريس روش   • 

 .باشد مي تدريس در نوين هاي روش از روش اين
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 توضيح براي درس طرح تهيه  كالس، به ورود از قبل انتخابي هاي اساليد و ها فيلم بررسي: معلم فعاليت* 

 آن نمايش از بعد و فيلم با رابطه در پاسخ و سوال ارائه فيلم، نمايش درس،

 تصويري درك در مهارت و مطالب فهم براي كافي وقت صرف و دقت: آموز دانش براي روش اعتبار* 

 .شود مي خارج يكنواختي از كالس: آموزان دانش براي جذابيت* 

 شوند، مي آشنا تر واقعي بسيار صورت به مطالب  با آموزان دانش: روش اين فرد به منحصر ويژگي* 

 .شود مي تقويت ها آن تصويري درك همچنين

 .فيلم پايان در يا فيلم پخش حين در درس توضيحات با همراه فيلم نمايش: اجرا ي شيوه* 

 صورت در آموزان دانش فيلم، پخش حين در آموزان دانش كامل سكوت: تدريس روش اين مقررات* 

 .پرسند مي مكث هاي لحظه در يا فيلم از پس و كرده يادداشت را آن سوال داشتن

 و تجزيه قدرت افزايش مفاهيم، و عناوين به توجه و بخشي تمركز: يادگيري ياددهي فرايند در جايگاه* 

 .آموزان دانش در مشاهده تقويت و تحليل

 و آموز دانش فعاليت زيرا  رود، مي شمار به تدريس فعال روشهاي ي زمره در روش اين: خالقيت روش* 

 .دارد همراه به را معلم

 بهتري تصويري درك كه آموزاني دانش براي روش اين: خاص آموزان دانش و اساليد و فيلم نمايش روش* 

 .باشد مي مفيد دارند، اي مطالعه درك به نسبت

 مقايسه يكديگر با را خود هاي يافته گفتگو طريق از توانند مي آموزان دانش: تدريس روش اين قوت نقاط* 

 زمينه ايجاد و تر بيش تحقيق به تشويق و آموزان دانش داوري پيش اصالح در معلم به الزم فرصت كنند،

 جذابيتهاي درس كالس در اساليد و فيل نمايش صورت هر در مسئله، حل روش و اي مباحثه روش براي

 .دهند مي نشان عالقه هايي فعاليت چنين به آموزان دانش كه چرا دارد را خود خاص
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 آوري جمع بودن مشكل مدارس، تمام در اساليد و فيلم نبودن موجود: تدريس روش اين ضعف نقاط* 

 ... و نمايش براي مناسب فضاي عدم فيلم، تهيه و اطالعات

 


