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  مقدمه

. پردازد مي ما فردي و جمعي روزمره زندگي به است پيدا آن عنوان از كه طور همان اجتماعي مطالعات درس

 خود فرزندان به را امروز ي جامعه در زيستن هاي راه تا كنيم مي تالش اجتماعي مطالعات درس طريق از ما

 جامعه در فرد جايگاه كدامند؟ اجتماعي سازمانهاي و چيست؟نهادها اجتماعي زندگي اينكه دهيم، زشآمو

 آموزشي نظام متقابال و رود مي او از انتظارات چه دارد؟ اجتماعي زندگي در هايي نقش چه او است؟ چگونه

 شكل به كمك منظور به ياجتماع مطالعات درس گذارد؟ مي فرد اختيار در امكاناتي و امتيازات حقوق، چه

 و ذهنيت از است عبارت آموزان دانش اجتماعي تخيل. شود مي ارائه آموزان دانش »اجتماعي تخيل« به دادن

 بتوانند آن كمك به تا آورند مي دست به رفتاري و عاطفي شناختي، نظر از آموزان دانش كه ذهني هاي قابليت

 درس اجتماعي، مطالعات درس. بيافرينند كنند، يم زندگي آن در كه اي جامعه و خود از تصويري

 كه گوناگوني هاي قابليت و  ها مهارت از اي مجموعه يعني است، آموزان دانش اجتماعي هاي يادگيري

 و سالم موفق، زندگي فرد يك بعنوان بتوانند تا آورند بدست امروز جامعه زندگي براي بايد آموزان دانش

 از ما. كنند كمك نيز جامعه و ديگران سعادت و سالمتي به بتوانند حال ينع در باشند، داشته سعادتمندي

 در و خود جامعه زمينه در را آموزان دانش اجتماعي تخيل تا كنيم مي تالش اجتماعي تعليمات درس طريق

 شدن جهاني هاي فرايند و ها رسانه كمك به امروز دنياي در كه ويژه به  دهيم؛ شكل جهاني جامعه حال عين

 درس طريق از ما رو اين از. كند مي زندگي جهان كليت در بلكه خود جامعه در تنها نه شهروند هر ديگر

 با خود جامعه رابطه بتوانند كه دهيم پرورش اي گونه به را آموزان دانش تخيل بتوانيم بايد اجتماعي مطالعات

 تخيل بايد آموزان دانش حال عين در و بشناسند، جهاني جامعه در را خود موقعيت كنند، درك جهان با را

 و اجتماعي رفتار پذير بيني پيش قواعد و الگوها بيش و كم آن كمك به بتوانند آورندكه بدست را اجتماعي

  .بياموزند جامعه در را زندگي
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 هاي تجربه اجتماعي، هاي مناسبات  معاشرت ها، رسانه مانند گوناگون هاي راه از حال هر به آموزان دانش

 را جامعه چگونه كه آموزند مي اجتماعي تعليمات درس و درسي هاي كتاب جمله از و اجتماعي اگونگون

  .كنند تحليل

 با آموزان دانش شويم مي متوجه كنيم مي توجه آموزان دانش عملكرد و رفتار به دقت با وقتي امروزه اما.

 فرار كالس از مختلف هاي بهانه دارند تالش. شوند نمي اجتماعي مطالعات درس كالس وارد شوق و شور

 درسي تكاليف. كنند نمي توجهي درس به كالس در فراگيرند مطالبي گذشته حوادث از ندارند سعي و كنند

  قابل قبولي نيست. سطح در آموزان دانش بيشتر امتحان نمرات. دهند نمي انجام خوبي به را

 را آن علل تا بزنم زمينه اين در تحقيق به تدس تا واداشت مرا اجتماعي مطالعات درس به عالقگي بي اين

  .كنم مي تشكر كردند، ياري مرا كار اين در كه محترم اولياي و مدرسه مدير از ضمن در بيابم

  مسأله بيان

 به زياد عالقه داراي مدرسه اينهستم.دانش آموزان                  آموزشگاه                دبير        اينجانب 

 هاي روش از توانم مي آموزاني دانش چنين با هم من و شوند مي كالس وارد اشتياق با و دهستن تحصيل

 ي جلسه محترم مدير تحصيلي سال ابتداي در.هستم هم موفق خود كار در و كنم استفاده تدريس مختلف

 معاون و رمدي. نمودم شركت جلسه اين در هم من خود جمله از دبيران اكثر كه داد تشكيل را دبيران شوراي

 عالقه و آموزان دانش درسي وضعيت از و دادند ارائه را قبل سال تحصيلي سال عملكرد از گزارشي مدرسه

وضعيت درسي  از مدرسه اين آموزان دانش اين كه ساختند خاطرنشان و كردند صحبت تحصيل به آنها

م كه دانش آموزان اين مدرسه نسبتا بااليي برخوردارند . طبق بررسي هايي كه خود من انجام دادم فهميد

بيشتر وقت خود را صرف درس هاي پايه مثل رياضي و علوم مي كنند و عالقه چنداني به درس علوم 

  اجتماعي از خود نشان نمي دهند.
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 وارد اجتماعي مطالعات درس تدريس براي جمله از شدم، مختلفي هاي كالس وارد من ها كالس شروع با

 من براي را خودشان كه خواستم آنها از و كردم معرفي را خودم احوالپرسي و سالم از بعد شدم سوم كالس

 سخنراني آنها براي اجتماعي مطالعات درس اهميت مورد در اين از بعد. كردند را كار اين و كنند معرفي

 ضمن در. دادم توضيحاتي امروز جهان در شان زندگي براي اجتماعي مطالعات هاي فايده مورد در و. كردم

 حتي و گويند مي هايي چيز لب زير و كنند مي نگاه همديگر به آموزان دانش بيشتر كه شدم متوجه صحبت

 از سرعت با آموزان دانش شد تمام كالس وقتي. زدند مي حرف هم با مواقع گاهي و دارند  هم حركاتي

  .شد من تعجب باعث امر اين شدند، خارج كالس

 نتيجه آوردم عمل به سوم كالس آموزان دانش از تشخيصي شيابيارز يك تدريس تدريس قبل بعدي جلسه

 بين( متوسط حد از باالتر نمره نفر 3 فقط كالس اين آموزان دانش كل از كه بود صورت اين به آزمون اين

  .بود متوسط حد زير بقيه نمره و گرفتند)  15 تا 10

 ترغيب گفتگو و بحث و بحث و اظهارنظر هب را آنها كردم تالش تدريس ادامه در كردم شروع را خود تدريس

 آنها اما. سازم عالقمند درس يادگيري به را آنها طريق اين از و پرسيدم مي سواالتي آنها از هم خود و كنم

 مي ناقصي يا غلط جدايي پرسيديم مي كه سواالتي و دادند نمي نشان خود از بحث در شركت به تمايلي

  اين از رفتارهاي بعد جلسه و تدريس حين در البته. نشديم متوجه دانيم، ينم ما گفتند مي ها بعضي و دادند

  :جمله از سرزده آموازني دانش

 از اي پرنده تا بخندند تا بودند اي بهانه دنبال به هميشه نداشتند، كالس به توجهي تدريس زمان در. 1

 يا. نمايند آن متوجه را ديگران و كنند نگاه آن به تا كند عبور جا آن از شخصي يا كند عبور پنجره پشت

  .دهند قرار درس از فرار بهانه را آن و بشنوند كالس از بيرون از صدايي اينكه
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 كه وقتي اما دادند مي انجام بايد كه كردم مشخص را تكاليفي آنها براي شد تدريس اول درس كه وقتي. 2

 آنها رفتار در تغيير بدون بقيه بودند، داده انجام تقريباً كه نفر سه همان جز شدند كالس وارد بعد جلسه در

  .بودند خود كار توجيه دنبال به و آوردند واهي بهانه پرسيدم آنها از را علت وقتي. شدند كالس وارد

 كردند مي سعي معلم  جاي به زد مي حرفي يكي اگر يا زدند مي حرف يكديگر با مدام تدريس حين در. 3

  .كنند پيدا درس از فرار براي فرصتي طريق اين از تا كنند ساكت را او كه

 عميق نفس يا كردند مي ي قرار بي احساس و كردند مي حركت مدام درس كالس در شد مي مشاهده. 4

 رفتن بيرون اجازه يا كشيدند مي خميازه يا كردند مي خارج دهان از را نفس بلند صداي با و كشيدند مي

  .داشتند را تقاضايي چنين هم بقيه برود، كالس از بيرون دادي مي اجازه را يكي اگر خواستند، مي

 سوال ايجاد من براي و. شد من نگراني باعث كالس در آموزان دانش غيرطبيعي رفتارهاي چنين مشاهده

 آن در كردم تهيه را اي پرسشنامه كار بهبودي براي چنين دارند هايي رفتار آموزان دانش چرا كه شد

 در. پرسيدم اجتماعي مطالعات معلم و اجتماعي مطالعات كالس و درس به آنها هعالق مورد در را سواالتي

  معلم به اي عالقه هم درصد 65 و   كالس و درس به اي عالقه آموزان دانش درصد 68 نظرسنجي اين

 72 كردم، مطرح سوال آينده زندگي در آنها سرنوشت براي اجتماعي مطالعات درس فوايد از وقتي. نداشتند

 شمطالب دانستن كه كردند عنوان و دانستند فايده بي را اجتماعي مطالعات درس آموزان دانش ددرص

 علوم، رياضي، هاي درس خواستم كه وقتي ادامه نداردودر آنها زندگي و آينده شغلي پيشرفت در تأثيري

 كنند بندي رتبه شان زندگي بر آنها تأثير لحاظ از جغرافيا و ديني و تاريخ ، اجتماعي مطالعات وفن، حرفه

  است اين است مطرح من براي كه سوالي حال. دادند اجتماعي مطالعات به را شش رتبه آموزان دانش 78

 به من هستند؟ گريزان آن از و دهند نمي نشان اي عالقه تاريخ درس و كالس به آموزان دانش چرا كه

 بهبود اجتماعي مطالعات درس به را انآموز دانش عالقه توانم مي چگونه اجتماعي مطالعات معلم عنوان

  بخشم؟
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  اطالعات آوري گرد هاي شيوه

 دانش قبل سال دو هاي كارنامه و همكاران ، آموزان دانش اوليا آموزان، دانش من اطالعات آوري گرد منابع

 اطالعات آوري جمع براي كه هايي روش راستا اين در.  باشد مي ، بود موجود مدرسه دفتر در كه آموزان

  :از عبارتند كردم استفاده

  اسنادي) د مصاحبه) ج پرسشنامه) ب مشاهده) الف

 مطالعات درس به آموزان دانش عالقگي بي بيانگر كه را رفتارهايي كردم سعي مشاهده در: مشاهده) الف

  .آيم بر آن حل پي در بعد و كنم ثبت را آنها و دهم قرار توجه مورد را است اجتماعي

 آنها از. هستند زدن حرف مشغول يبسيار كردم مشاهده شدم كالس وارد وقتي صيليتح سال ابتداي در

 مرا تذكر هم تعدادي حال اين با كنند توجه من هاي حرف به و كند رعايت را كالس سكوت كه خواستم

 كه حركاتي با و نداشتند درس به توجهي آموزان دانش كردم شروع را درس تدريس وقتي گرفتند ناديده

 اجازه و زند مي حرف دوستانشان با واهي هاي بهانه به دائماً. كنند مي قرار بي احساس شدم متوجه دداشتن

 مي آنها از شده تدريس مطالب زمينه در سواالتي آنها از تدريس حين در. خواهند مي را كالس از خروج

 ديگر بعضي از يا و ادمد مي توضيح مجدداً هم من و نشدم متوجه گفتند مي و دادند نمي جوابي و پرسيدم

 و سازم فعال تدريس در را آنها داشتم سعي شيوه اين با. دهند توضيح كه خواستم مي شدند متوجه كه

 دانش يكايك از تدريس اتمام از بعد. نبودم موفق زياد اما برانگيزم گروهي بحث در شركت بر را آنها تمايل

 توانستند مي نفر سه انآموز دانش كل از بخواند دبلن صداي با كالس براي را درس متن خواستم آموزان

 را درس متن كه نفري سه همين بعداً اتفاقاً. بودند متوسط حد در آموزان دانش بقيه و بخوانند خوب را درس

 پاسخ دارند تالش و دهند مي نشان خود از كالس بحث در مشاركت به بيشتري عالقه خوانند مي بخوبي

 مي همراه به مشكالتي ها درس تمام براي خواندن در ناتواني كه است درست دبدهن را شده مطرح سواالت

 نمي لمس را آن آموزان دانش و است انتزاعي آن مفاهيم بيشتر كه اجتماعي مطالعات درس براي اما آورد
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 باعث خواندن در ناتواني. بيشتراست مشكالت اين كنند، نمي احساس آن در هم اي فايده همچنين و كنند

  .است شده اجتماعي مطالعات درس به عالقگي بي باعث زمان مرور به و درس يادگيري معد

 دانش از بسياري كه ديدم كردم بررسي را آموزان دانش تكاليف وقتي شدم كالس وارد هم دوم جلسه در

 و دادند مانجا ناقص دادند انجام هم اگر يا. ندادند انجام را تكاليفشان بقيه نفر 3 جزهمان به باز آموزان

 را دليل وقتي ندادند من سواالت به جوابي و نگرفتند ياد درس ام، آورد عمل به قبلي درس از كه هم پرسش

  .پرسيدم آنها از

 و ندارد ما براي اي فايده چون نداريم شكالس و اجتماعي مطالعات درس به اي عالقه ما كه دادند جواب آنها

 خالص درس اين از تا گيرم مي را قبولي ي ونمره خوانيم يم مقداري امتحان شب شدن قبول براي فقط

  .شويم

 آموزان دانش در را عالقگي بي اين علل تا كردم مطرح را مختلفي سواالت من پرسشنامه در: پرسشنامه) ب

 است عواملي از يكي آرزوها سطح بودن پايين. بپردازم آن درمان به درست اقدامات با بتوانم بهتر و كنم پيدا

  . است شده اجتماعي مطالعات درس به خصوصاً تحصيل به آموزان دانش عالقگي بي باعث كه

 آنها نظر به و است انتزاعي مفاهيم داراي چون اجتماعي مطالعات درس. شود مي تحصيل به عالقگي بي

  .شود مي احساس بيشتر درس دراين عالقگي بي ندارد آنها آينده شغلي با ارتباطي

 شيوه شده اجتماعي مطالعات درس به من يققتح مورد آموزان دانش عالقگي بي ثباع كه ديگري عامل

  . است آموزان دانش با او ارتباط برقراري چگونگي و معلم تدريس

 انگيزه ايجاد براي آموزشي كمك وسايل ازشده بود و كمتر  استفاده سخنراني روش از گذشته هاي سال در

 سوال نمونهمقداري  و ه مي شدداد توضيح آنها براي درس فقط و مي شد  استفاده آموزان دانش ميان در

    شد. مي مشخص آنها براي
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 مطالعات كتاب به آموزان دانش تمايل عدم بيانگر كه كرديم مطرح پرسشنامه در كه ديگري موضوع

 طول در اجتماعي مطالعات آموزش ساعت بودن كم و كتاب حجم و محتوا كيفيت به مربوط است اجتماعي

 با بيگانگي احساس آموزان دانش و نيست آموزان دانش امروز علم اجتماعي مطالعات كتاب. است هفته يك

 بصورت مطالب و دارند توصيفي جنبه كمتر و دارند تحليلي جنبه بيشتر هم كتاب اين مطالب.كنند مي آن

  است موجود كتاب در هايي نقشه و تصاوير چند هر و نشدند مطرح داستاني

 خود به را آنها باشدوتوجه جذاب آنها براي تواند نمي تصاوير و نقشه اين كه كردند عنوان آموزان شدان ولي

  .است بسيارزياد يافته اختصاص زمان به توجه با هم كتاب حجم. كند مي جلب

 متوليان برخوردضعيف و نگاه به مربوط اجتماعي مطالعات كتاب به آموزان دانش تمايل عدم از ديگر بخش

  .است درس اين نمودن جذاب براي كافي بودجه و امكانات اختصاص عدم و كتاب اين به زشيآمو

 مدرسه به آموزان دانش اولياي از كه دعوتي طي دادم انجام همكاران و والدين با را مصاحبه: مصاحبه) ج

  داشتند عنوان آنها. بودند مادر والدين اين بيشتر و كردند شركت جلسه اين در نفر 16 نفر 18 از داشتم

 مي مادر به رامحول آموزان دانش كارهاي بر نظارت بيشتر و آنهابكنيم به را الزم هاي كمك توانيم نمي

 وارد تمام خستگي با نتيجه در كند مي خانه از بيرون در كار صرف را خود وقت بيشتر پدر چون و كنند

 تامين را خود وظايف بيشتر. ندارد را او ارك بر نظارت با آموز دانش كار به توجه توان ديگر شود مي خانه

  به توجه بي نتيجه در دارند او از هم كمتري شنوي حرف ها بچه چون هم مادر و. دانند مي مادي نيازهاي

 اجتماعي مطالعات خصوصاٌ درس به عالقگي بي باعث آموازن دانش به عالقه ابراز عدم نيز و ها بچه تحصيل

  .است شده

 مورد در تنها نه ناتواني اين هستند ناتوان ندانشان فرز با درست ارتباط برقراري از ها خانواده از بسياري

 بسياري سبب رفتارها اين مجموعه. دارد وجود نيز رواني و عاطفي هاي جنبه مورد در بلكه مادي هاي جنبه
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 از برخي آن كنار در. است شده اجتماعي مطالعات درس به نسبت تفاوت بي و ناخوشايند رفتارهاي از

  فرصت هايي خانواده چنين نتيجه در هستند كم سني فاصله با نفر 3 بيشتر تعدادفرزندان داراي ها خانواده

 كمتر فرزندان ي محيط چنين در رو اين از. كنند توجه خود فرزندان تك تك به تا كنند مي پيدا كمتري

 نمي فرزندان از خانواده طرف از الزم هاي قتشوي و گيرند مي قرار حمايت مورد و گيرند مي قرار توجه مورد

  .است شده اجتماعي مطالعات درس به آموزان دانش عالقگي بي باعث عوامل اين هم نتيجه در. شود

 ارتباط شده مطرح باال در كه موضوعاتي به توجه با زيرا بود مهم بسيار من براي همكاران با مصاحبه

 به آموزان دانش ساختن مند عالقه براي آنها كه هايي روش پس. است داشته همكاران همه كار با تنگاتنگي

  .باشد مفيد توانند مي گرفتند، پيش در درس

 صحبت پاي به كنم، دل درد ن آنا با و كنم برقرار دوستانه ارتباط آنها با دارم سعي من ابتدا در: زبان دبير

 كالس در خواهم مي آنها از كردم دجلبخو و درس به را آنها عالقه كه وقتي بعد و نشينم مي آنها هاي

  باشند فعال كالس در و باشند داشته توجه درس

 شويد، موفق توانيد مي شما كه كنم مي آوري ياد آنها به. بگيرند ياد كالس همان در را درس مطالب تا

  .كنيد گوش و بياييد كالس به عالقه با اينكه به مشروط

 يكديگر با خواهم مي آنها از و كنم تقسيم كوچك هاي وهگر به را آموزان دانش من:  ورزش دبير

 وبا كنند درست را آموزشي ي رسانه همچنين و دهند ارائه كالس به و كنند بحث درس درموردموضوعات

 مي توجه درس به دقت و عالقه با آموزان ودانش كنم مي جذاب را كالس آموزشي كمك وسايل از استفاده

  .كنند

 يادگيري به آموزان دانش بندي گروه با و مساله حل روش از استفاده با كنم مي سعي من: رياضي دبير

  .سازم عالقمند بيشتر
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 اين والدين با هميشه باشم داشته آنها با مهربانانه و درست ارتباط هميشه كنم مي سعي: آن قر و ديني دبير

 به را آموزان دانش تا كنم مي برگزار مسابقاتي مختلف هاي مناسبت به و هستم ارتباط در آموزان دانش

  .سازم مند عالقه درس

 مانده جاي به گذشته از که آموزان دانش مدارك و اسناد بررسی براي روش اين از: اسنادي روش) د

 قرار من اختيار در را آموزان دانش ھاي پرونده و مدارك تا خواستم محترم مدير از. کردم استفاده

 اين آموزان دانش اجتماعی مطالعات  درس نمرات که شده روشن من براي داشتم که بررسی با. دھد

  . بود تر پايين ديگر ھاي درس به نسبت ک1س

  كليدي هاي واژه تبيين و تعريف

 امور به نسبت شخصي هاي احساس عالقه. دارد اشاره افراد هاي نداشتن دوست و ها داشتن دوست: عالقه

 شخصي هاي احساس شامل يا ها گروه(  يا اجتماعي اي هادهن ، ها فعاليت درباره فرد هاي رجحان. است

  )61 ص ، 1382. اكبر علي ، سيف. (است امور به نسبت

 اتخاذ امكانات و شرايط(  به توجه با هدف به رسيدن براي معلم كه منطقي تدابير مجموعه به: تدريس روش

  )241 ص ، 1382. حسن شعباني،. (گويند مي تدريس روش را كند مي

 از استفاده با بيشتر يا نفر دو عقايد و احساساتي انديشه، افكار، تبادل و انتقال فرايند از است عبارت: باطارت

 ، 1382. حسن شعباني،. (يكديگر هدايت(  و كنترل قراردادن، تاثير تحت منظور به مناسب نمادهاي و عالئم

  )84 ص

 الزم شرايط كه آموز دانش صوتي و شنوايي عضايا در اختالل و نظمي بي يك از عبارت: خواندن در ناتواني

  .سازد مي وقفه دچار يا مختل را صحيح و عادي قرائت براي

  68 ص ، 1379 اندره، لوگال،( (
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  مسأله حل جهت پيشنهادي هاي روش ارائه

 تصميم اجتماعي مطالعات درس به آموزان دانش عالقگي بي علل شناخت و آمده بدست اطالعات به توجه با

  :دهم افزايش را آموزان دانش عالقه ميزان از تا نموده اجرا را زير هاي روش تمگرف

  آموزان دانش آرزوهاي سطح باالبردن. 1

  كوچك هاي گروه تشكيل. 2

  آموزان دانش با مناسب ارتباط برقراري. 3

  آموزشي رسانه تهيه. 4

  تاريخي هاي داستان تهيه. 5

  مشاغل از فهرستي ارائه. 6

  تدريس نوين هاي شيوه زا استفاده. 7

  تدريس در آموزشي كمك وسايل از استفاده.  8

  تدريس جريان در ها محرك دادن تغيير.  9

  مدرسه معاون و مدير با مشاوره.  10

  دبيران شوراي جلسه در گزارش ارائه.  11

  والدين با مشاوره و راهنمايي.  2
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  پيشنهادي هاي حل راه اجراي و اقدام

 هر كه شدم متذكر متعدد جلسات در آموزان دانش به آروزها سطح باالبردن براي -رزوهاآ سطح باالبردن. 1

 تالش و شوند نمي قانع كم دستاوردهاي به موفق هاي انسان. شود موفق تواند مي كوشش و تالش با انساني

 هاي توانايي ايدار هم شما. باشند داشته خوبي هاي موفقيت كارها انجام در پشتكار و ريزي برنامه با دارند

 از استفاده و ها فرصت به ها محدوديت تبديل با توانيد مي. بگيريد كم دست را خود نبايد و هستيد زيادي

. ندارد وجود هستند، موفق كه آنهايي و شما ميان تفاوتي. باشيد موفق ها درس يادگيري در ها فرصت اين

 و كنند مي گوش درس به دقت با كالس در و كنند مي استفاده ها فرصت از آنها كه است اين در تفاوت تنها

 بودند موفق امكانات كمترين با كه علمي هاي شخصيت از ادامه در. گيرند مي ياد كالس همان در را مطالب

  سعي شيوه اين با. كردم صحبت

  .دهم افزايش را آموزان دانش آرزوهاي سطح كردم

 فرصت آنها به و كردم تقسيم هميار كوچك هاي هگرو به را آموزان دانش -كوچك هاي گروه تشكيل. 2

  گروهي بصورت و بخوانند انفرادي صورت به را درس متن دادم

 فعاليت كه هايي گروه براي البته. دهند پاسخ شده، مطرح سواالت به بعد و كنند گفتگو و بحث هم با

  .گرفتم يم نظر در داشتند،جايزه خوبي مشاركت و كردند مي دنبال جديت با را خودشان

 در باشم داشته آموزان دانش با اي دوستانه ارتباط كردم سعي -آموزان دانش با مناسب ارتباط برقراري. 3

 از بزنم صدا را آنها كوچك نام با كردم سعي و كردم مي احوالپرسي و سالم آنها با كالس به ورودم ابتداي

 گيري تصميم در را آموزان دانش. كردم پرهيز برد، مي سوال زير را آنها شخصيت كه هايي مجازات يا تنبيه

 پيشنهادهاي و انتقادها و كنند بررسي و نقد كالس در را عملكردم كه خواستم آنها از و دادم مي مشاركت ها

 ارتباط بهبود راهكارهاي از زمينه اين در. كردم مي لحاظ تدريس در را آنها نظرات و كنند بيان را خود

  .نمودم دهاستفا)  1994 هورنباي(
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 پيرامون محيط از درس موضوعات برحسب كه خواستم آموزان دانش از زمينه اين در -آموزش رسانه تهيه. 5

 ارائه كالس به و تهيه گزارش آنها از و بررسي را مختلف هاي دوره به مربوط تاريخي بناهايي و آثار خود

  تشويق آموزان دانش تا گرفتم نظر در نمره هاآن كار اين براي و بوده ديواري روزنامه تهيه ديگر كار. دهند

  .دهند انجام يتجد با را كارشان شوند

 قتل ماجراي نمونه براي.گفتم مي كالس در را تاريخي هاي داستان خود ابتدا -تاريخي هاي داستان تهيه. 6

 اشتندد نقش تاريخ در كه خان ميرزاكوچك چون هايي شخصيت از و دادم توضيح را قاجار آقامحمدخان

  .دهند انجام را كارها اين توانند مي آنها كه كردم تشويق را آموزان دانش ادامه در و كردم مي صحبت

  دادم انجام مدرسه مدير همكاري با كه اقداماتي از ديگر يكي -موزه از بازديد. 7

 بصورت بازديد ينا از خواستم آنها از البته. بود آموزان دانش همراه به نهاوند  شهرستان موزه از بازديد

 قرار تشويق مورد كردند تهيه گزارش بهترين كه گروهي و دهند ارائه كالس به و كنند تهيه گزارش گروهي

  .گرفتند

 و نموده تهيه بود اجتماعي و مطالعات تاريخ علم به مربوط كه مشاغلي از فهرستي -مشاغل فهرست ارائه. 8

 سياسي، مسائل باستانشناسي،كارشناس: از عبارتند مشاغل ينا جمله از. دادم قرار آموزان دانش اختيار در

  .تاريخ دبيري و مورخ سياسي، حقوق

 پيش را خاصي هاي روش درس هر موضوعات به توجه با كردم سعي - تدريس نوين هاي شيوه از استفاده. 9

 متن خواستم زانآمو دانش از. بود گروهي تدريس كردم، انتخاب تدريس براي كه ها روش اين از يكي. بگيرم

 بيان كالس براي را جواب و كنند بحث من شده مطرح سئواالت مورد در گروهي بصورت و بخوانند را درس

 دانش از نفر چند از روش اين در. بود)  21 نشر تاريخ آموزش رشد ترموتوونين( نقش ديگرايفاي روش. كنند

 ديگران و. كند بازي ديگران براي كالس رد و انتخاب را نقش يك كتاب مطالب برحسب كه خواستم آموزان
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 پاسخ شده مطرح كه سواالتي اگر و. بپردازند وبررسي نقد به پايان در موظفند هستند تماشاچي عنوان به كه

  .دهند

 و ها كتاب از سياسي هاي نقشه و تصاوير زمنيه اين در -تدريس در آموزشي كمك وسايل از استفاده.  10

 ميزان و نمايم انگيزه ايجاد تا نموده استفاده آنها از تدريس موقع در و كردم تهيه تاريخ آموزش رشد مجالت

 كالس به و كرده تهيه را تاريخي مطالبي يا تصاوير خواستم آنها از همچنين. ببرم باال را آنها حواس تمركز

  .كنم استفاده آنها از تا دهند ارائه

 تغيير را خود سخنان و حركات كردم سعي تدريس زمان در -تدريس جريان در محرك دادن تغيير.  11

 مي نشان تدريس به را خود عالقه و كردم مي تدريس شوق و شور با چهره و صدا آهنگ، تغيير با همراه دهم

 گوش درس به عالقه با آموزان دانش طريق اين از تا كردم مي برقرار چشمي ارتباط آموزان دانش با و دادم

  .دهند

 دانش اولياي كه زماني خواستم مدرسه معاون و مدير از - مدرسه معاون و مدير با مشاوره و راهنمايي.  12

 ضعف نقاط به بعد و كنند صحبت آموزانشان دانش قوت نقاط از ابتدا كنند مي مراجعه مدرسه به آموزان

 اند، نداده انجام خوبي به را خود وظايف فرزندانشان چون كند مي احساس والدين از برخي زيرا بپردازند، آنها

  .گرفت خواهند قرار سرزنش مورد آيند مي مدرسه به وقتي و بود خواهند آنها شرمساري موجب

 مسئوالن و همكاران از دبير يك عنوان به شما اوقات گاهي -دبيران شوراي جلسه در گزارش ارائه.  13

 شوراي ي جلسه در اما. است دشوار ما براي گاه ديگران از تقاضاكردن حال هر در داريم كمك تقاضاي

 دادم انجام اجتماعي مطالعات درس به آموزان دانش كردن عالقمند براي كه اقداماتي تا كردم سعي دبيران

 و. بپردازم كارم بررسي و نقد به اي مالحظه گونه هيچ بدون كه كردم درخواست همكاران از و داده گزارش

 موقعيت در كردن تقاضا در موفقيت افزايش براي راستا اين در .نمايند بيان را خود پيشنهادهاي و انتقادها

  دارد مي عنوان خالصه طور به راهكار اين. بود من براي مفيدي راهنماي)  1988(  مانتئي مختلف هاي
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 سازنده انتقادهاي پذيراي كامل آمادگي با و داريد بيان دقيق و سريع و مستقيماً را خود درخواست كه

  .باشيم عزيزان

 در را خانواده نقش اهميت داشتم والدين با كه متعددي جلسات در - والدين با مشاوره و راهنمايي.  14

 خواستم آنها از و كردم يادآوري اجتماعي مطالعات درس بخصوص تحصيل به اموزان دانش كردن مند عالقه

 كه بخواهند خود آموزان نشدا از. كنند صرف فرزندانشان با درست ارتباط برقراري براي را بيشتري وقتي كه

 اظهار فرصت آنها به منزل در كنند سعي. دهند شرح آنها براي را اجتماعي مطالعات درس مختلف موضوعات

  ارتباط در من با هميشه. باشند داشته نظارت آنها كار بر. دهند شركت ها گيري تصيم در و بدهند نظر

 را آن و دهند نشان فرزندان به را خود عالقه كنند عيس. نكنند قطع كار خاطر به را ارتباط اين و باشند

 تشويق را آنها دهند مي انجام كه خوبي كارهاي. دارند نياز آن به بسيار آموزان دانش چون نكنند، پنهان

 اگر. باشند داشته توجه بيشتر كتاب به جوايز خريد در باشند داشته سعي و بخرند آنها براي جوايزي و كنند

 روش قسمت اين در. كنند ارشاد و راهنمايي بلكه. نكنند ياتنبيه سرزنش را آنها سريع شدند اشتباه دچار

  .كردم استفاده)  1970 گوردن( والدين موثر آموزش

  نتايج ارزيابي

 آمد بوجود آموزان دانش رفتار و نگرش در ذيل تغييرات ماه 4 از پس شده بيان هاي حل راه اعمال از پس

  .شد همكاران و والدين مثبت ارنظرهاياظه و واكنش باعث كه

  :باشد مي ذيل شرح به تغييرات از بعضي

 دقت با درس به و شدند مي كالس وارد عالقه با و شده اميدوار خود تحصيل آينده به نسبت آموزان دانش. 1

 كردم يبررس اً مجدد را آموزان دانش ي عالقه ميزان كردم تهيه قبالً كه اي پرسشنامه در. كردند مي گوش

%  55 و. شدند عالقمند معلم به نسبت%  88 و اجتماعي مطالعات درس به آموزان دانش درصد%  44 كه

  .است مفيد آنها براي اجتماعي مطالعات درس كردند مي احساس آموزان دانش درصد
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 آن ئهارا داوطلب و دادند مي انجام تمام جديت با را گروهي كارهاي و داشتند فعال مشاركت گروه در. 2

  .خواندند مي ديگران براي

 با كار ادامه در بخوانند را درس متن كه داشتند اكراه نفري دو همان و پيداكرد افزايش متن دنخوان توان. 3

  .خواندند مي ديگران براي را درس متن عالقه

 ديوار روي ندبود اين خواستار و دادند مي ارائه كالس به ديواري روزنامه بصورت تهيه را آموزشي رسانه. 4

  .شود نصب كالس

 كه خواستند مي آنها از فرزندانشان كه كردند عنوان داشتم، آموزان دانش والدين با كه اي جلسه طي در. 5

 را درسي موضوعات به مربوط مطالب آنها تا بخرند  اجتماعي ي پيرامون مطالعاتهاي كتاب روزنامه، آنها براي

  .كنند پيدا آنها در

 توضيح آنها براي و شده مطالعات اجتماعي  درس به مند عالقه آموزانشان دانش كه كردند نعنوا والدين. 6

  .گفتند مي آنها براي را مطالبي پيرامون مطالعات اجتماعي  و دادند مي

 داشتند سعي كردم مي مطرح كه سئواالتي و كردند مي شركت ها بحث در فعاالنه تدريس، موقع در. 7

  .كردند نمي پشيماني اظهار ها، پاسخ بودن غلط تدرصور حتي دهند، پاسخ

 به بيشتر عالقه با آموزان دانش كه كردند عنوان و كردند مي آموزان دانش از رضايت ابزار هم همكاران. 8

  .كرد پيدا افزايش گذشته به نسبت آنها نمرات و دارند توجه درس

   يافت افزايش گذشته به نسبت مطالعات اجتماعي  درس نمرات. 9

  ها محدوديت و موانع

  .بود مشكل به اندازه استفاده كل دانش آموزانآموزشي كمك وسايل تهيه. 1
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 بهتر و بيشتر امكانات از تا نداشتم كافي فرصت و كم بسيار مطالعات اجتماعي  درس تدريس زمان. 2

  .كنم آن درگير بيشتر را آموزان دانش و كنم استفاده

 داشته آموزان دانش و اوليا با بيشتر ارتباط تا نكردم پيدا را فرصت اين داشتم مدرسه در كه كمي حضور. 3

  .دهم انجام زمينه اين در بيشتر كار و باشم

  پيشنهادها

 از و داشته ومناسب درست ارتباط آموزان دانش با مدرسه در تحصيلي سال ابتداي همان از شود سعي. 1

  .نكند عالقگي بي احساس معلم يا درس به نسبت آموزان دانش تا شود پرهيز تند هاي برخورد

 تا بيايند جلسات به شود دعوت آنها از و شود برگزار خانواده آموزش جلساتدر مدارس براي خانواده ها .  2

  .باشند مدرسه براي خوبي كار كمك آموزان دانش كردن مند عالقه و امرآموزش در

 ابتدا كند سعي آيند مي مدرسه به آموزان دانش والدين كه زماني شود مي توصيه مدرسه متوليان به. 3

 ها خانواده از بسياري چون نمايند مطرح را آنها داشتند مشكلي اگر بعد بگويند، را آموزان دانش قوت نقاط

 مدرسه در و شده لغزش دچار فرزندانشان كار خاطر به و كنند مي فكر شوند دعوت مدرسه به وقتي

  .شد خواهند سرافكنده

 كنند سعي مديران .دهند نمي نشان اي عالقه ها درس برخي به نسبت آن آموازن دانش كه رسيمدا در. 4

  .سازند مند عالقه درس آن به را آموزان دانش آن درست كردن هزينه با و بگيرند نظر در اي جداگانه بودجه

 هايي درس به زانآمو دانش تا شود گنجانيده تفريحي و علمي اردوهاي حتما مدرسه آموزشي برنامه در. 5

 برقرار تري دوستانه و تر نزديك ارتباط تا بروند اردو به مربوط دبير همان همراه به دهند نمي نشان عالقه كه

  .شوند مند عالقه آن معلم و درس ان به آموزان دانش و شود
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 آن يه توجه وبا كنند توجه اموزان دانش هاي نياز و توان به كنند سعي معلمان ها درس تدريس در. 6

 عالقه درس آن به به آن فهم وبا بفهمد را مطالب توانند مي كه كند احساس آموزان دانش تا كنند تدريس

  .شوند مند

 در هايي نامه فصل يا ماهنامه ديگران نظارت و همكاري با كه شود مي پيشنهاد مدرسه متوليان به. 7

  .دهند انتشار آموزان دانش توسط مدرسه

 كالس هاي دربحث آموزان دانش ي همه از و شود استفاده آموزشي كمك وسايل زا حتما تدريس در. 9

  .شود استفاده

  .شود داده هم جوايزي برگزيده افراد به و شود برگزار تحصيلي سال طول در مدرسه در علمي مسابقات.  10

 درس به آموزان دانش عالقگي بي در نوجواني ي دوره تغييرات تأثير ي زمينه در تحقيقاتي شود سعي. 11

  .گيرد انجام مطالعات اجتماعي 

  

  سالم – گرامي آموزان دانش

 درس به آموزان دانش ي عالقه افزايش ي زمينه در اينجانب تحقيقي كار از بخشي حاضر ي پرسشنامه

 كه است آوري ياد به الزم. دهيد پاسخ زير سئواالت به صادقانه است خواهشمند. است مطالعات اجتماعي 

  .نيست نام نوشتن به نياز همچنين و ندارد شما ي نمره در تأثيري سواالت اين به ادند جواب

  تشكر با

  ( ) مادر( ) پدر: شما والدين شغل 1-

  ( ) مادر( ) پدر: والدين تحصيالت 2-
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  بله  خير داريد؟ عالقه مطالعات اجتماعي  درس به آيا 3

  بله  يرخ داريد؟ عالقه مطالعات اجتماعي  معلم به آيا 4

  بله  خير  دارد؟ اي فايده شما زندگي آينده براي مطالعات اجتماعي  درس شما نظر به 5

  .كنيد بندي رتبه آنها فايده لحاظ از را زير هاي درس 6-

  مطالعات اجتماعي- رياضي–انديشه اسالمي -رياضي–فيزيك -شيمي

  است؟ نهچگو شما مطالعات اجتماعي  كتاب حجم كالس زمان به توجه با 7-

 مناسب  زياد  كم  

  باشد؟ چگونه شما مطالعات اجتماعي  كتاب محتواي داريد دوست 8-

 تصاوير با همراه داستاني  داستاني  صورت همين به  

  كنند؟ مي مشورت شما با كارها انجام در منزل در شما والدين آيا 9-

 خير  بله  

  كنند؟ مي مشورت شما با زانمي چه كارها انجام در منزل در شما والدين 10-

 زياد بسيار  زياد  متوسط  كم  كم بسيار  

  دارند؟ عاطفي و دوستانه روابط شما با ميزان چه منزل در والدين 11-

 كم بسيار  كم  متوسط  زياد  زياد بسيار  

  يبل  خير    گيرد؟ مي قرار والدين تشويق مورد منزل در خوب كار انجام صورت در 12-

  است؟ چگونه شما با والدين برخورد ندهيد انجام خوبي به را وظايف منزل در اگر 13-
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  مĤخذ و منابع

 مشهد، معلمان براي) هاكاربردها مهارت( مدارس در آموزان دانش با مشاوره ،) 1383( حميد اصغرپور،. 1

  .آفتاب ضريح انتشاراتي و هنري و فرهنگي موسسه

   18 شماره ، آموزش رشد. ،)تنگناها و ها ضرورت( تاريخ رسمي آموزش)  1384(  لرسولعبدا خيرانديش،. 2

  .تهران،آگاه آموزشي، ارزشيابي و گيري اندازه هاي روش ،) 1382(  اكبر علي سيف،. 3

  .سمت تهران،) تدريس فنون و ها روش( پرورش و آموزش هاي مهارت ،) 1382(  حسن شعباني،. 4

 رضوي، شجاع محمدرضا ترجمه ،)جبران و شناخت( تحصيلي هاي شكست ،) 1379(  آندره لوگال،. 5

  .رضوي قدس آستان مشهد،
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    تاريخ آموزش.  رشد ،اجتماعي  تدريس در اي شيوه نقش، ايفاي ،) 1384(  حميد محمدي، ملك. 6

   14 شماره ، شآموز رشد آموزان، دانش. از تعدادي نگاه از درسي هاي كتاب ،) 1383(  جمشيد نوروزي،. 7

   16 شماره.  آموزش رشد آلمان، كشور در درسي هاي كتاب ،) 1383(  جمشيد ، نوروزي. 8

  

  

  

  

  

  


