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 چکیده 
های مطلوب عناصر برنامه درسی این پژوهش با هدف تبیین ویژگی هدف:

های حل  مطالعات اجتماعی به منظور ارایه الگویی برای ارتقای مهارت

ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه آموزان دبستانی و مسأله دانش

 انجام گرفته است. ربط درسی و معلمان ذی

اضر جزء تحقیقات کاربردی بوده که با روش تحقیق : پژوهش حروش

رو، ابتدا مبتنی بر مبانی نظری پیرامون ای انجام شده است. از اینزمینه

های مطلوب چهار عنصر )هدف، محتوا، موضوع تحقیق، به شناسایی ویژگی

یادگیری و ارزشیابی( در برنامه درسی مطالعات  -راهبردهای یاددهی

آموزان های حل مسأله دانش گو برای ارتقای مهارتاجتماعی و ارایه ال

دبستانی در این درس پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

 54متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی استان گیالن )

بود که از این میان،  1355-54معلم( در سال تحصیلی  1451متخصص و 

 343شماری و  گیری تمام نمونه کلیه متخصصان برنامه درسی به شیوه

عنوان نمونه  ای به گیری تصادفی خوشه معلم دوره ابتدایی به شیوه نمونه

ساخته  ای محقق ، پرسشنامهها  آوری داده جمعپژوهش انتخاب شدند. ابزار 

بود که روایی آن طبق نظر متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی 

( مورد تأیید قرار گرفته 51/3فای کرونباخ )و پایایی آن به روش آزمون آل

ی به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی )جدول فراوانی و ها  دادهاست. 

درصد( و آمار استنباطی )آزمون خی دو( مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 گرفتند. 

ها نشان داد که الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی  یافته ها: یافته

آموزان  های حل مسأله دانش ی جهت ارتقای مهارتمطالعات اجتماع

دوره ابتدایی مطلوب  از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلماندبستانی 

بوده است. همچنین، بین دیدگاه این دو گروه در مورد میزان مطلوب بودن 

(. P> 34/3الگوی پیشنهادی تفاوت معناداری گزارش نشده است )

های حل مسأله  الگو برای پرورش مهارت توان از اینبنابراین، می

 در درس مطالعات اجتماعی دبستان استفاده نمود. آموزان دانش

برنامه درسی، عناصر برنامه درسی، الگوی برنامه درسی،  ها:کلیدواژه

 های حل مسأله، دبستان مطالعات اجتماعی، مهارت

Abstract  
 
Purpose: The aim of this research was to determine the 

desirable characteristics of the elements of social studies 

curriculum in order to provide a model for improving 

primary school students' problem solving skills and its 

evaluation from curriculum specialists and related 

teachers’ viewpoint.  

Method: It was an applied research that it was done by 

field study research. First, based on the theoretical 

foundations of the subject, the desirable characteristics of 

four elements of social studies curriculum (objectives, 

content, teaching and learning methods and evaluation) 

were identified and a model for improving primary school 

students' problem solving skills in this course was 

presented. Statistical population involved all curriculum 

specialists and primary school teachers in Guilan province 

(45 specialists and 8641 teachers) in academic year 2015-

2016 that among them, all curriculum specialists by census 

method and 360 primary school teachers by cluster random 

sampling method were selected as the sample. A 

researcher made questionnaire was used to collect data. Its 

validity was confirmed based on curriculum specialists and 

primary school teachers’ viewpoint and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha (.98). The data was 

analyzed by descriptive statistics (frequency tables and 

percentage) and inferential statistics (chi-square test).  

Findings: The findings indicated that the proposed model 

for social studies curriculum in order to improving primary 

school students' problem solving skills was desirable from 

curriculum specialists and primary school teachers’ 

viewpoint. Also, there was not a significant difference 

between curriculum specialists and related teachers’ 

viewpoint about the desirability of the proposed model (P 

>.05). Therefore, we can use this model to develop 

students' problem solving skills in primary school social 

studies course.  

 

Keywords: curriculum, elements of curriculum, 

curriculum model, social studies, problem-solving skills, 

primary school 
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 و بیان مسأله مقدمه

شود که  مره، چه در محل کار و چه در مدرسه، انسان پیوسته با مسایلی مواجه میدر زندگی روز

باشد. به عبارتی، مسایل، حقایقِ واقعیِ زندگی هستند. هر کسی در این جهان،  ناگزیر به حل آنها می

مسایلی دارد. همه مردم هر روز و شب با مشکالت و مسایل متعددی سروکار دارند. به همین ترتیب، 

کودکان نیز در مقابل مشکالت مصون نیستند. کودکان هم مشکالت خودشان را دارند که در  حتی

شوند. حل مسأله در کودکان یک مهارت حیاتی برای بقا  رو می کالس درس و خانه با آنها روبه

وجود  هایی که در زندگی روزمره به های حل مسأله برای حل و فصل درگیری باشد. مهارت می

های حل مسأله برای حل کردن مسایل شخصی کودکان ضروری  وری هستند. مهارتآیند، ضر می

نفس و اعتماد  هستند و در نهایت به آنها کمک خواهند کرد تا خونسردی خود را حفظ کرده و عزت

 کوچک وکند تا مشکالت  های حل مسأله به کودکان کمک می  نفس خود را افزایش دهند. مهارت به

نفس بسیار زیاد حل کنند. فقدان توانایی حل مسأله  شتن احساس اعتماد بهخویش را با دابزرگ 

های حل مسأله به  وحشت و اضطراب در کودکان تبدیل شود. آموزش مهارت تواند به منبع بزرگِ می

کند تا آنها از شخصیتی پویا و ذهنی هشیار برخوردار شوند. هنگامی که کودکان  کودکان کمک می

 ،در کالس درس مطلوب پیشرفت تحصیلیِتوانند با  انند مسایل را حل کنند، میتو بدانند چطور می

های حل مسأله به کودکان کمک  خود را شکوفا سازند. همچنین، مهارت هایخوبی استعداد به

بنابراین، حل مسأله خیزد، مقابله نمایند.  کنند تا با هر نوع مسأله یا مانعی که از بطن جامعه برمی می

آموزان مسئولیت  های درسی مدارس باشد. این امر مستلزم آن است که دانش اصلی برنامهباید بخش 

را  و تضادها یادگیری خویش را برعهده گیرند و برای حل کردن مسایل پیش قدم شوند، اختالفات

عنوان یک عنصر کلیدی در برنامه  ها بحث نمایند و بر تفکر به  حل و فصل کنند، در مورد جایگزین

شود تا از دانش جدیدی  آموزان فراهم می هایی برای دانش فرصت ،متمرکز شوند. بدین ترتیب درسی

شود تا  های معنادار و زندگی واقعی استفاده نمایند و به آنها کمک می کنند در فعالیت که کسب می

 کار گیرند. ها را در سطوح فکری باالتر به  این دانش

اش نامشخص و خیلی دشوار است. هنگامی که از فردی در مورد  مسأله، موقعیتی است که نتیجه     

 ,Karabacakچیزی سؤالی پرسیده شود که او نتواند به آن پاسخ دهد، آن یک مسأله است )

Nalbant & Topcuoglu, 2015: 3063 حل مسأله یک فرایند شناختی ـ رفتاری است که طی آن .)

 & Demirel, Dermanشود ) قی برداشته میهایی منط حل مسأله، گام برای پیدا کردن راه

Karagedik, 2015: 2087 .)بهبود تفکر به بود که  اندیشمندانی نخستین جزء 1514در سال  1دیویی

بر این  او(. Salsabili, 2006a: 68)کرده است مطالعات اجتماعی توجه  آموزشعنوان هدف اساسی  به

                                                           
1. Dewey 
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 ,Fathiazarپذیر است ) مسأله اجتماعی امکان با روش حل 1اصل تأکید داشت که رشد تفکر منطقی

شود که این درس  می سببحل مسأله در آموزش مطالعات اجتماعی گیری از بهره(. 94 :1998

هایی  وجوگری و کاوشگری در نظر گرفته شود که در آن بر مهارت عنوان تحقیقی مبتنی بر جست به

  های آینده مسأله، تحقیق و اکتشاف گزینه گیری و حل اندیشی، تصمیم همچون تفکر سطح باال، ژرف

تر اجتماعی، شناختی و  جوانب درونی بهدر مطالعات اجتماعی حل مسأله شود. رویکرد  تأکید می

آموزان تأکید  بر توسعه فرایندهای شناختی، تقویت تفکر و عقالنیت دانش و توجه داردانسانی 

مطالعات اجتماعی در برنامه درسی از ابتدایی تا  گنجاندن(. Salsabili, 2006a: 72) کندمیای  ویژه

 ,Dhandhaniaآموزان است )  دهنده اهمیت موضوع و نقش مهم آن در زندگی دانش متوسطه نشان

درسی مطالعات اجتماعی از این جهت است که مفاهیم اساسی فرهنگ،   برنامهاهمیت  (.1 :2016

دهد تا به شهروندانی فرهیخته و مولد  وزش میآموزان آم های سیاسی را به دانش اقتصاد و مهارت

در تواند میتبدیل شوند. بنابراین، رویکرد حل مسأله در حوزه برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

تا بتوانند در  باشدو فرهیخته عنوان شهروندانی فعال  آموزان و آماده کردن آنها به خدمت رشد دانش

 (. Salsabili, 2006a: 68)مؤثر داشته باشند  عملکردیجامعه 

انداز برنامه درسی  چشمنیز  (The Ontario Curriculum, 2013) طبق سند برنامه درسی انتاریو     

مطالعات اجتماعی آن است که شهروندانی مسئول، فعال، متفکر، منتقد و آگاه تربیت کند و 

توانند با دیگران  د و میهای الزم برای حل مسایل را دارن آموزانی را پرورش دهد که مهارت دانش

گیری نمایند. از سوی دیگر،  ارتباط برقرار نمایند و درباره تحوالت، رویدادها و مسایل مهم تصمیم

اند که کسب  محور در این عصر، موجب شده یادگیرنده های یادگیریِ های فاوا و نظریه توسعه قابلیت

تقادی و یادگیری خودراهبر، بیش از های حل مسأله، تولید و مدیریت اطالعات، تفکر ان مهارت

بنابراین، هدف (. Seraji et al, 2007: 87)گذشته مورد توجه متولیان تعلیم و تربیت قرار گیرند 

برنامه درسی مطالعات اجتماعی آن است که به کودکان در خودشناسی، درک و فهم جامعه محلی، 

بهتر از مسایل اجتماعی، اقتصادی و سرزمین محلی و جامعه جهانی، فرایند اجتماعی شدن، درک 

گیری، توانایی حل مسأله، کسب  حال به مثابه مبنایی برای تصمیم سیاسی، درک گذشته در

 ,Hasanzadeh) ها کمک کند  ها و ایجاد یک نقش مشارکتی فعال در جامعه و فهم ارزش مهارت

سی مطالعات اجتماعی اولویت که معموالً در مدارس ابتدایی کشور به برنامه در حال آن(. 2 :2010

شود  هایی در نظر گرفته می شود و این درس به صورت آموزش مواد آموزشی و روش تری داده می کم

آموزان نیست و بیشتر جنبه حفظ کردن مطالب کتاب  های فکری دانش که قادر به ارتقای مهارت

ی ناشی از عدم درک پتانسیل درسی را دارد. این کم اهمیت دادن به برنامه درسی مطالعات اجتماع

                                                           
1. Reflective Thinking 
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های حل مسأله است که نیازمند  ویژه مهارت تفکر و به های فرایندیِ این درس در پرورش مهارت

 (. Maleki, cited by Hasanzadeh, 2010: 9)تغییر در ساختار موجود این برنامه درسی است 

ه پیش مدرن تا به امروز، تحوالت ـ یادگیری از دوردر پی تغییرهای نظری یاددهیعالوه بر این،      

که آموزش ها و ابزارهای آموزشی ایجاد شده است؛ از جمله آن ای در اهداف، محتوا، روش ه   گسترد

ای که آنها را برای  گونه عنوان یک ضرورت مطرح شد؛ به حل مسأله به کودکان و نوجوانان به  مهارت

های بسیاری دارد  زندگی نسل پیش از آنها تفاوت زیستن و بالیدن در فضایی آماده کند که با فضای

(Seyyed Fatemi et al, 2013: 71 از این رو، پرورش توانایی حل مسأله موضوعی است که در چند .)

دهه اخیر در آموزش دروس مختلف کشورهای پیشرفته آموزشی جایگاه قابل توجهی پیدا کرده 

رویکرد برای آموزش مورد توجه جدی قرار نگرفته  عنوان یک است، اما در ایران هنوز حل مسأله به

بنابراین، ارایه الگویی برای برنامه درسی  (.Karami Zarandi, Ahmadi & Reihani, 2010: 82است )

که هدف پژوهش آموزان دبستانی  های حل مسأله دانش مطالعات اجتماعی به منظور ارتقای مهارت

اندرکاران آموزش و پرورش و  هت جلب توجه بیشتر دستتواند گامی مهم در ج میحاضر بوده است، 

های درسی مطالعات اجتماعی و معلمان دوره ابتدایی  ریزان درسی و مؤلفان کتاب ویژه برنامه به

های مربوط به  تحریک و توسعه مهارت باعثحل مسأله  مبتنی برهای  محسوب شود، زیرا فعالیت

نمایند  ها و امور، واقعی و کاربردی می درباره ارتباطشوند و دانش کودک را  تفکر و استدالل می

(Aghajani, 2011: 84.)  

  های شناختیِ عالی از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی     

 & Buergostrome, cited by Baraee, Mahram)همانند حل مسأله مورد تأکید بوده است 

Karshaki, 2013: 2) .محور، دایر بودن این  دالیل عمده برای اثربخشی و توانمندی یادگیری مسأله

نوع یادگیری بر انواع اصول یادگیری فعال است؛ اصولی نظیر همیاری، بازخوردگیری و تناسب با 

آموزان اصول بنیادین  شود تا دانش محور سبب می آموزان. یادگیری مسأله ترجیحات یادگیری دانش

کند، فرا بگیرند. طی یادگیری  ا در بافتی که نیاز به حل مسأله را تجویز میموضوع درسی ر

کار بندند و از  هایشان را به یابند به تمرین پرداخته، آموخته محور، یادگیرندگان فرصت می مسأله

توانایی  سازی، خودارزیابی و بین شخصی، گروههای فرایندی حل مسأله، برقراری ارتباط  مهارت

ها حاکی از آن نتایج پژوهش(. Tourani & Aghazadeh, 2006: 221گیرند )  ا تغییر بهرههماهنگی ب

های تفکر و حل مسأله پیامدهای یادگیری مختلفی همچون قادر ساختن فراگیران  مهارتاست که 

 & Ngang, Nairهمراه دارند ) صورت خالقانه را به گیری و ابراز خود به به حل مسایل ساده، تصمیم

Prachak, 2014: 3760های یادگیری و در  ای از موقعیت رویکرد حل مسأله در طیف گسترده ( و

 بسترحل مسأله کارگیری است. بنابراین،  سطوح مختلفی از تفکر، از عملیاتی تا انتزاعی، قابل به

د و باش وجه به بستر و بافت مسایل میبا تها  و مشارکت در یادگیری یافتن معنامناسبی برای 
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 ویژه های تفکر به یشبرد مهارتهای اجتماعی توانایی در اختیار قرار دادن امکانات غنی برای پ سدر

سازی را در میان  ریزی و تصمیم  حل مسأله، برنامه مانندهای تفکر سطح باال  سازی مهارت بستر

 (.Salsabili, 2006b: 60) آموزان ابتدایی دارند               دانش

بررسی دیدگاه جان دیویی درباره »طی پژوهشی با عنوان ( Jahaniyan, 2011: 1)جهانیان      

نتیجه گرفته است که نظریات « گیری از آن در آموزش و پرورش ایران تربیت عقالنی و امکان بهره

دیویی به رویکرد خاصی از تربیت عقالنی و برنامه درسی منجر شده است که در روش حل مسأله 

عنوان یک روش برانگیزاننده تفکر و یک روش  یعنی دیویی روش حل مسأله را بهکند؛  نمود پیدا می

کارگیری آن در مدارس مستلزم تغییر اساسی در سازمان  کند که به فعال برای تدریس توصیه می

باشد. بر همین اساس و طبق دیدگاه دیویی،  های درسی و نحوه آمادگی معلمان می مدارس و کتاب

آموزان و منعطف  ها و استعداد دانش ها، نیازها، رغبت باید مبتنی بر فعالیت اهداف برنامه درسی

باشند. محتوای برنامه درسی نیز باید در راستای اصل تجربه انتخاب شود و روش تدریس باید 

نظر و احساس   منطبق با روش تحقیق )حل مسأله( باشد و موجب خودکاری، وسعت و وحدت

د. این درحالی است که شرایط کلی آموزش و پرورش و جامعه ایران آموزان شو مسئولیت در دانش

رو است  دهد که اجرای آن در شرایط کنونی در نظام آموزش و پرورش ایران با موانعی روبه نشان می

توان از این دیدگاه در نظام و تعلیم و تربیت ایران  تر می و تا زمانی که این موانع برطرف نشوند، کم

نیز در تحلیل و تبیین آرای تربیتی دیویی به این نتیجه ( Jamali, 2009: 57)الی بهره گرفت. جم

رسیده است که وی تحقق جامعه دموکراتیک را هدف نهایی آموزش و پرورش دانسته و معتقد است 

رو شود، انتخاب گردد.  آموز و مسایلی که باید با آنها روبه که محتوای درسی باید از زندگی دانش

که رعایت نظم منطقی و  داند؛ ضمن این وه انتخاب آن را روش حل مسأله خود میدیویی شی

شناختی در تنظیم محتوا را مد نظر قرار داده است. همچنین، دیویی روش حل مسأله را بهترین  روان

روش معرفی نموده و به مباحثه و تالش برای درک آگاهانه از طریق عمل کردن و تقدم کودک بر 

کارگیری روش حل مسأله در آموزش، نتایج تحقیق  رغم تأکید بر به تقاد دارد. علیماده درسی اع

تدریس   نشان داده است که اکثریت معلمان دوره ابتدایی از روش (Rastgou, 2004: 1)راستگو 

 کنند.  های حل مسأله استفاده نمی مبتنی بر پرورش مهارت

اثرات روش حل مسأله بر »شی با عنوان در پژوه( Abdu-Raheem, 2012: 19)ابدورحیم      

در  1آموزان دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعی در ایالت اکیتی موفقیت و یادآوری دانش

دریافتند که روش حل مسأله از روش سخنرانی سنتی در بهبود موفقیت و یادآوری « نیجریه

و، توصیه نموده است که معلمان ر آموزان در درس مطالعات اجتماعی مؤثرتر بوه است. از این دانش

آموزان  ها را با زندگی روزانه دانش باید با نوآوری به هنگام تدریس مطالعات اجتماعی بتوانند درس

                                                           
1. Ekiti 
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آموزند تا حد  آموزان به چالش کشیده شوند و بتوانند آنچه را که می که دانش طوری ارتباط دهند؛ به

حل مسأله در تدریس   باید بر استفاده از روش کار ببرند. همچنین، دولت نیز امکان در عمل به

( McCoy et al, 2015: 175)کوی و همکاران  مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه تأکید نماید. مک

ای مورد حمایت  طور گسترده عنوان یک روش آموزشی به که حل مسأله به معتقدند با وجود آن

هایی مواجه  آموزان در این حوزه با چالش های دانش   تباشد، اما اغلب معلمان در ارزیابی مؤثر مهار می

خورند، ممکن است که در هر یک از چندین  آموزانی که در حل مسأله شکست می هستند. دانش

جنبه تالش خود متحمل شکست شوند. بنابراین، او و همکارانش به اعتباربخشی یک تکنیک 

لوم و مطالعات اجتماعی در سطح دوره اول برای ارزیابی حل مسأله در درس ع 1سازی شده داربست

ها، تجزیه و تحلیل  آوری داده متوسطه پرداختند. این روش درصدد بود تا سه جنبه حل مسأله )جمع

طور جداگانه بسنجد. بر این اساس  و ارائه، تفسیر( را از یکدیگر جدا نموده و هر یک از آنها را به

های حل مسأله  یک یا دو جنبه از مهارت آموزان ممکن است فقط در مشخص شد که دانش

آموزان در آن بعد  مشکالتی داشته باشند که معلمان باید نسبت به برطرف کردن مشکالت دانش

 عمل آورند.  اقدامات الزم را به

حل مسأله در آموزش مطالعات »در پژوهشی با عنوان ( Van Sickle, 1990: 33)سیکل ون     

با مروری بر رویکرد پردازش « هش در حل مسأله و یادگیری مشارکتیکارگیری پژو اجتماعی: به

های  های پژوهش برای حل مسأله مشارکتی در کالس کارگیری یافته برای حل مسأله بر به 2اطالعات

 & Limin, Van Dooren)دورن و ورسچافل  درس مطالعات اجتماعی تأکید نموده است. لیمین، ون

Verschaffel, 2013: 147   ) رابطه بین طرح مسأله و توانایی و باور حل »در پژوهشی که با عنوان

انجام دادند، به « آموزان دبستانی چین آموزان: یک مطالعه در مقیاس کوچک با دانش مسأله در دانش

ها و باورهای آنان به حل  آموزان و توانایی این نتیجه دست یافتند که بین طرح مسأله توسط دانش

 Pelen)ای قوی وجود دارد. پلین و  آرتوت  های درسی رابطه های کلی آنان در برنامه یمسأله و توانای

& Artut, 2016: 30 )آموزان پایه هفتم در  میزان موفقیت حل مسأله دانش»ای با عنوان  طی مطالعه

با آموزان پایه هفتم توانستند انواع مسایل متفاوت را  دریافتند که دانش« مسایل نسبتاً استداللی

میزان موفقیت متفاوت حل نمایند. همچنین، مشخص شد که نوع مسایل بر عملکرد حل مسأله 

 :Eglitis, Buntman & Alexander, 2016)گذارد. اگلیتیس، بونتمن و الکساندر  آموزان اثر می دانش

شناسی:  مباحث اجتماعی و یادگیری مبتنی بر حل مسأله در جامعه»پژوهشی تحت عنوان ( 212

اند که یادگیری مبتنی بر مسأله  اشاره نموده« های دوره کارشناسی ها در کالس ت و چالشفرص

تواند از طریق استفاده از مسایل اجتماعی مختصر و جذاب، نقش دانشجویان را از شنوندگان و  می

                                                           
1. Scaffolded Technique 

2. Information-Processing 
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ه دانش تبدیل کند. یادگیری مبتنی بر مسأل فعالِ کنندگانِ فراگیرانی منفعل به سازندگان و تعامل

آورد و  های حل مسأله فراهم می های تحقیق و توانایی هایی برای کسب دانش اساسی، مهارت فرصت

 افزاید.  بر لذت بردن از یادگیری می

در مقایسه بین دانشجویان علوم اجتماعی با ( Rodzalan & Saat, 2015: 725)رودزاالن و سات      

ند که  های دولتی مالزی به این نتیجه رسید دانشجویان علوم مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه

مند  های حل مسأله بهره دانشجویان علوم اجتماعی بیشتر از دانشجویان علوم مهندسی از مهارت

نیز در پژوهشی که با هدف تأثیر استفاده از یادگیری ( Ciftci, 2015: 1019)هستند. سیفتسی 

درسی   آموزان ابتدایی قونیه نسبت به برنامه نشدا  محور در آموزش مطالعات اجتماعی بر نگرش پروژه

های تدریس فعال همچون یادگیری  مطالعات اجتماعی انجام داد، دریافت که استفاده از روش

وجود آورد.  آموزان نسبت به درس مطالعات اجتماعی نگرشی مثبت به تواند در دانش محور می پروژه

که در برنامه  ندضمن پژوهشی خاطرنشان ساخت (Ngang et al, 2014: 3760)و همکاران  گانگ ان

های تفکر در دوره ابتدایی و متوسطه اهمیت داده شده است،  درسی ملی مالزی به پرورش مهارت

های تفکر و حل مسأله در عصر فناوری اطالعات، پیامدهای یادگیری مختلفی  زیرا پرورش مهارت

گیری و ابراز خود به صورت خالقانه را  میمهمچون قادر ساختن فراگیران به حل مسایل ساده، تص

آموزان دانش جهانی را کسب کرده و بتوانند در جهت ایجاد  شوند تا دانش همراه دارند و موجب می به

 ,Phonapichat) ای مدرن و مترقی بکوشند. بر اساس پژوهش فوناپیچت، وانگونیچ و سوجیوا جامعه

Wongwanich & Sujiva, 2014: 3169) 1آموزان ابتدایی در حل مسأله عبارتند از:  دانش مشکالت .

توانند آنها را تفسیر  آموزان در درک کلمات کلیدی موجود در مسایل مشکل دارند. لذا نمی دانش

عنوان فرض در نظر بگیرند و  آموزان قادر نیستند بفهمند که چه چیزهایی را باید به . دانش2نمایند؛ 

آموزان مسأله را متوجه  . هر موقع دانش3رای حل آن ضروری است؛ هایی از داخل مسأله ب چه داده

آموزان عجول  . دانش5گونه فرایند فکری، پاسخ را حدس بزنند؛  شوند، مایلند تا بدون طی هیچ نمی

دن مسایل طوالنی را دوست آموزان خوان . دانش4هستند و دوست ندارند که مسایل را بخوانند؛ 

( Suryawati, Osman & Meerah, 2010: 1717)اواتی، عثمان و میراه نتایج پژوهش سوریندارند. 

بیانگر آن است که استفاده از راهبردهای یاددهی ـ یادگیری مانند مشاهده کردن، بیان کردن، 

آموزان را  های حل مسأله دانش تواند مهارت ترکیب کردن، ارتباط برقرار کردن و اجرا کردن می

توانند از دانشی  آموزان نمی شیوه سنتی دانش که در آموزش به توجه به آن افزایش دهد. بنابراین، با

آموزند در زندگی روزمره خود بهره گیرند، برای داشتن نظام آموزشی سازنده، باید نظام سنتی  که می

( Dorin & Korb, 2009)های خالق و مبتنی بر مسأله هدایت گردد  متحول شود و به سوی آموزش

 باشد.  تلزم ایجاد تغییر در الگوهای برنامه درسی میکه این امر مس
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ترین هدف آموزش و پرورش در تمامی سطوح تحصیلی، ایجاد توانایی  عالیجایی که  از آن لذا،     

 Baraeeرود ) شمار می حل مسأله در یادگیرندگان است، زیرا حل مسأله از فرایندهای اصلی تفکر به

et al, 2013: 2 و همچنین، با )( توجه به منطق زیست اجتماعی انسانBeyrami et al, 2012: 78 )

کودکان در  که جایی آناز و آیند، ماهیتی اجتماعی دارند بسیاری از مسایلی که برای او پیش می

های  ها و کنجکاوی سال )دوره دبستان( سرشار از کنجکاوی هستند و اگر پرسش 11تا  4سنین 

طور  طور مؤثری هدایت شود، بسیاری از اهداف آموزش عمومی به شمار آنها در این سنین به بی

درس مطالعات اجتماعی با  ،(؛ و از یک سوBaraee et al, 2013: 3مطلوبی محقق خواهند گردید )

  مداری و ارتباط بیشتر با زندگی عینی و روزمره توجه به ماهیت محتوایی و ظرفیت مسأله

محوری در دوره ابتدایی فراهم  ی را جهت تحقق رویکرد مسألهتر تواند بستر مناسب آموزان می دانش

و از سوی دیگر، به دلیل معدود بودن تحقیقات مرتبط با ارایه الگوی برنامه درسی مطالعات  آورد؛

پژوهش حاضر با آموزان در داخل کشور،  های حل مسأله دانش اجتماعی دبستان برای ارتقای مهارت

عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی به منظور ارایه الگویی برای های مطلوب تعیین ویژگیهدف 

و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه  آموزان دبستانیهای حل مسأله دانش ارتقای مهارت

جایی که تعداد عناصر برنامه درسی را  ربط انجام شده است. بدین منظور، از آندرسی و معلمان ذی

ترین دیدگاه در این زمینه که برنامه درسی را متداول (؛Maleki, 2013: 34اند )متفاوت دانسته

 Enaniکند )ها، محتوا، روش و ارزشیابی قلمداد میتصمیم درخصوص چهار عنصرِ هدف مشتمل بر

Sarab, 2010: 173) ،برای تعیین عناصر برنامه درسی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ،

 از:های پژوهش عبارتند  سؤال

های های مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی )اهداف، محتوا، روشویژگی .1

 آموزان دبستانیهای حل مسأله دانش ( به منظور ارتقای مهارتیاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی

 کدامند؟

 های مطلوبآیا بین دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی درباره ویژگی .2

آموزان های حل مسأله دانش مطالعات اجتماعی به منظور ارتقای مهارترنامه درسی عناصر ب

 تفاوت وجود دارد؟ دبستانی

 

 پژوهششناسی روش

 Naderi) ای انجام گرفته است ه با روش تحقیق زمینهک استتحقیقات کاربردی  حاضر جزء پژوهش

& Seif Naraghi, 2015: 181) عناصر برنامه درسی  ای مطلوبهتعیین ویژگی. برای شناسایی و

از منابع نظری  آموزان دبستانیهای حل مسأله دانش مطالعات اجتماعی به منظور ارتقای مهارت

ها و  نامه ها، پایان ها، مقاله تحقیق در این بخش شامل کتاب جامعهاستفاده شد.  موجود در این زمینه
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به علت کثرت  ط با موضوع پژوهش بود کهمرتب)اعم از داخلی و خارجی(  متون چاپی و الکترونیکی

  جهتصورت هدفمند از میان منابع در دسترس محقق انتخاب شده است. منابع، نمونه پژوهش به

توصیف و تحلیل و استنتاج نظری  اطالعات از طریق. شدبرداری استفاده  گردآوری اطالعات از فیش

نفر از متخصصان برنامه  54آماری شامل ، جامعه در بخش دوممورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

ها و آموزش و پرورش استان گیالن( ارشد و دکترا شاغل در دانشگاه)دارای مدرک کارشناسیدرسی 

دلیل  بود که به 1355ـ  54نفر از معلمان دوره ابتدایی استان گیالن در سال تحصیلی  1451و 

عنوان نمونه پژوهش  شماری به گیری تمام همحدود بودن تعداد متخصصان، کلیه آنها به شیوه نمون

. برای انتخاب معلمان، برحسب جدول ساخته پاسخ دادند و به پرسشنامه محقق گزینش شدند

عنوان نمونه  ای به گیری تصادفی خوشه نفر از آنها به روش نمونه 343کرجسی و مورگان تعداد 

غرافیایی به سه حوزه )غرب، شرق و منظور، استان گیالن از لحاظ ج پژوهش انتخاب شدند. بدین 

آموزش و پرورش این استان تقسیم شد. سپس از هر حوزه   بندی سازمان مرکز( براساس طبقه

کالس و از هر کالس یک معلم  4مدرسه ابتدایی و از هر مدرسه  13شهر و از هر شهر  2جغرافیایی 

 77ساخته دارای  ای محقق پرسشنامه ها،آوری دادهابزار جمععنوان نمونه پژوهش گزینش شدند.  به

صوری و  روایی بود.«( 4»تا خیلی زیاد « 1»ای لیکرت )از خیلی کم  گویه با مقیاس پنج درجه

نفر دیگر از متخصصان برنامه درسی  5این پرسشنامه طبق نظر استادان راهنما و مشاور و  محتوایی

همسانی  پایایی آن از طریق بررسی. ه استتو معلمان باتجربه در دوره ابتدایی مورد تأیید قرار گرف

 23متخصص برنامه درسی و  23نفر ) 53دهنده پرسشنامه با اجرای آن روی  درونی عوامل تشکیل

ند، به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ه بودمعلم دوره ابتدایی( که به صورت تصادفی انتخاب شد

، محتوا، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، که برای هر یک از عناصر چهارگانه برنامه درسی )هدف

دست آمد که قابل  به 51/3و  52/3، 54/3، 54/3، 54/3ترتیب ضرایب  ارزشیابی( و کل پرسشنامه، به

از آمار  SPSS22افزار آماری  نرم های گردآوری شده در و تحلیل داده باشند. جهت تجزیه قبول می

 استفاده شد.( دو اطی )آزمون خیتوصیفی )توزیع فراوانی و درصد( و آمار استنب

 

 ی پژوهشها یافته

چه  ریزی درسی، تغییر دادن یک عنصر بر عناصر دیگر و آنکه در فرایند برنامهبا در نظر گرفتن آن

درسی به عنوان یک   گیرند، اثر خواهد گذاشت و با توجه به این که تلقی برنامه که فراگیران یاد می

ای دیرینه  ریزی درسی در آموزش عمومی سابقه درسی در متون برنامه چرخه برای تولید سند برنامه

های حل  برای ارتقای مهارتالگوی پیشنهادی (؛ Tyler, cited by Dibavajari et al, 2011: 54)دارد 

عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی در مطلوب های ویژگی اساسبرآموزان دبستانی مسأله دانش

 ه است.( آمد1شماره ) شکل
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های آموزان دبستانی براساس ویژگیهای حل مسأله دانش الگوی پیشنهادی برای ارتقای مهارت (:1) شکل

 مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی

 

مطالعات اجتماعی برنامه درسی مطلوب عناصر مربوط به های توصیفی شاخص( 1در جدول )     

 ارایه شده است.آموزان دبستانی دانشهای حل مسأله  برای ارتقای مهارت
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 آموزان دبستانیهای حل مسأله دانش مربوط به عناصر مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی برای ارتقای مهارتهای توصیفی  شاخص (:1)جدول 
  عناصر برنامه درسی

هاگروه   
 کم خیلی کم

 
 متوسط

 
 زیاد

 
 خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 

 درصد فراوانی
 

 درصد فراوانی
 

 درصد فراوانی

 4 11 4 23  معلمان  هدف
 

74 21 
 

131 35 
 

134 25 

 5 2 2 1  متخصصان
 

13 22 
 

23 54 
 

12 27 

 3 12 4 15  معلمان  محتوا
 

13 22 
 

141 52 
 

51 21 

 5 5 2 1  متخصصان
 

15 31 
 

17 31 
 

5 23 

-یراهبردهای یادده

 یادگیری 

 3 12 5 14  معلمان 
 

14 25 
 

157 51 
 

133 21 

 5 5 2 1  متخصصان
 

13 22 
 

11 53 
 

12 27 

 5 13 5 14  معلمان  ارزشیابی
 

75 22 
 

135 35 
 

113 31 

 5 5 2 1  متخصصان
 

11 25 
 

15 53 
 

13 22 
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( نتایج آزمون خی دو جهت بررسی تفاوت بین عناصر مطلوب برنامه درسی 2در جدول )    

آموزان دبستانی از دیدگاه متخصصان و های حل مسأله دانش تماعی برای ارتقای مهارتمطالعات اج

 ربط ارایه شده است.معلمان ذی

 
خی دو جهت بررسی تفاوت بین عناصر مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی نتایج آزمون  (:2)جدول 

 ربطمتخصصان و معلمان ذیآموزان دبستانی از دیدگاه های حل مسأله دانش برای ارتقای مهارت

 سطح احتمال خطاپذیری  درجه آزادی  مقدار آماره خی دو  عناصر برنامه درسی

 717/3  5  722/1  هدف

 114/3  5  233/4  محتوا

-راهبردهای یاددهی

 یادگیری

 

 
443/3  5  544/3 

 354/3  5  571/5  ارزشیابی

 

مقدار شود، مالحظه می( 2در جدول ) طور کههمان    
 4محاسبه شده در سطح خطاپذیری  2

، از مقدار 5درصد و با درجه آزادی 
شود و فرض تر است؛ لذا فرض صفر تأیید میکوچک 1جدول  2

شود شود؛ یعنی نتیجه میدرصد اطمینان رد می 54تحقیق یعنی متفاوت بودن دو توزیع با احتمال 

که از لحاظ آماری بین توزیع دیدگاه دو گروه یعنی متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی 

یادگیری و ارزشیابی( تفاوت معناداری وجود -در رابطه با عناصر )هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی

از  درصد 14از  ترشود که بیش( نتیجه می1ندارد. به عبارت دیگر، با عنایت به محتوای جدول )

های لذا، اکثر نمونهاند. را انتخاب نموده متوسط به باالهای معلمان و متخصصان برنامه درسی گزینه

یادگیری و -در رابطه با ارزشیابی عناصر )هدف، محتوا، راهبردهای یاددهیتحقیق در هر دو گروه 

های حل مسأله  مطالعات اجتماعی برای ارتقای مهارتالگوی برنامه درسی  درارزشیابی( 

 اند.دانسته، آنها را مطلوب دبستانی آموزان دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

د. در سطح عام، درباره نگیر های طراحی برنامه درسی در دو سطح عام و خاص صورت می تصمیم

مبانی و عوامل اثرگذار بر برنامه درسی و در سطح خاص درباره عناصر برنامه و چگونگی روابط بین 

های اتخاذ شده در دو سطح عام و خاص از تجانس و  شود. هر اندازه تصمیم گیری می تصمیمآنها 

خوانی بیشتری برخوردار باشند، طرح برنامه درسی کیفیت باالتر و قابلیت اثرگذاری بیشتری  هم

                                                           
 است. 55/5برابر  5درصد و درجه آزادی  4جدول در سطح خطاپذیری  2. مقدار  1
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در طراحی لذا، (. Klein, cited by Dehghani & Aminkhandaghi, 2011: 133)خواهد داشت 

 آموزان دبستانی،دانشهای حل مسأله  مهارت منظور ارتقای مطالعات اجتماعی بهمه درسی الگوی برنا

گرفت و در  های یادگیرندگان مد نظر قرار می محور و ویژگی های یادگیرنده باید عواملی مانند نظریه

)هدف، محتوا، برنامه درسی کلیدی سطح خاص باید نحوه اثرگذاری این عوامل بر چهار عنصر 

اول این   به سؤال  پاسخشد. بنابراین، در  بررسی میبردهای یاددهی ـ یادگیری، ارزشیابی( راه

های مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی برای ارتقای  درخصوص ویژگیپژوهش 

را  صراین چهار عنهای  طور خالصه ویژگی توان به میآموزان دبستانی، های حل مسأله دانش مهارت

 نمود: بیانچنین 

برنامه درسی براساس مطالعه سه منبع اصلی اطالعاتی این  ها در هدف های برنامه درسی: الف( هدف

آموزان و جامعه و نیز در نظر گرفتن سه حیطه  های مدون، دانش برای برنامه درسی شامل موضوع

. پرورش 2؛ آموز . رشد عقالنی دانش1آیند که عبارتند از:  دست می شناختی، مهارتی و نگرشی به

های اساسی  . تقویت مهارت5آموز؛  های عاطفی دانش  . پرورش توانمندی3های فرایندی تفکر؛  مهارت

. پرورش توانایی یادگیری خودراهبری و یادگیری 4مورد نیاز زندگی خانوادگی و شهروندی؛ 

 . تربیت شهروند مطلوب.7آموز؛  . تربیت اخالقی دانش4العمر؛  مادام

 های یادگیرندگان، برنامه درسی با توجه به ویژگیاین محتوا در  نامه درسی:ب( محتوای بر

شود. سپس حقایق، مفاهیم و اصول انتخاب شده باید  محوری انتخاب می  محوری و فعالیت آموز دانش

در یادگیرنده و   ای سازماندهی شوند که به فهم عمیق، انگیزش یادگیرنده و ساخت دانش گونه به

. 1های محتوای این برنامه درسی عبارتند از:  ادار یاری رساند. بنابراین، ویژگییادگیری معن

 . صراحت داشتن. 3. منطقی بودن؛ 2محور بودن؛  فعالیت

برنامه این ـ یادگیری در راهبردهای یاددهی :ـ یادگیری در برنامه درسیج( راهبردهای یاددهی

شوند که به قصد ایجاد یادگیری در  میمحور انتخاب  های یادگیرنده درسی براساس نظریه

آموز  ـ یادگیری، دانشعبارت دیگر، در فرایند یاددهی گیرند. به یادگیرندگان مورد استفاده قرار می

کند و معلم از طریق راهنمایی، نظارت، ارایه بازخورد،  طور فعال در جریان یادگیری مشارکت می به

های  ترتیب، ویژگی نماید. بدین دانش کمک می تسهیل بحث و ایجاد انگیزه به او در ساخت

. 3. کاربردی بودن؛ 2. تعاملی بودن؛ 1ـ یادگیری این برنامه درسی عبارتند از: راهبردهای یاددهی

 اکتشافی و کاوشگرانه بودن.

آموزان و  برنامه درسی به قصد بهبود یادگیری دانشدر این ارزشیابی  د( ارزشیابی برنامه درسی:

گیرد. برنامه درسی مطالعات  ـ یادگیری انجام میهای یاددهی فعالیت و ضعف قوتکشف نقاط 

وجو و کاوش تأکید دارد. به همین دلیل، معلمان  آموزان از طریق جست اجتماعی بر یادگیری دانش
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ترتیب،  کار گیرند. بدین های مختلف به باید راهکارهای گوناگونی را برای ارزشیابی از اهداف در حیطه

 . مبتنی بودن بر شواهد.2بودن؛   . منطقی1های ارزشیابی این برنامه درسی عبارتند از:  ژگیوی

های عناصر چهارگانه )هدف،  های این پژوهش در مورد ویژگی شود، یافته که مالحظه می چنان    

تقای مطالعات اجتماعی به منظور ارـ یادگیری و ارزشیابی( برنامه درسی محتوا، راهبردهای یاددهی

( Aghajani, 2011)های آقاجانی  ، با نتایج پژوهشآموزان دبستانیهای حل مسأله دانش مهارت

که تربیت عقلی یکی از اهداف آموزش و پرورش است که از طریق آموزش مهارت حل  درباره این

های رویکرد حل مسأله در  در مورد ویژگی( Salsabili, 2006a)گردد، سلسبیلی  مسأله ممکن می

مبنی بر همیاری در حل ( Salsabili, 2006b)موزش مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی، سلسبیلی آ

ـ یادگیری در حوزه درس مطالعات عنوان راهبردهای یاددهی مسأله و مشارکت در یادگیری به

گیری از  راجع به بهره( Tourani & Aghazadeh, 2006)اجتماعی دوره ابتدایی، تورانی و آقازاده 

عنوان  سازی، خودارزیابی به گروه تباط بین شخصی وهای فرایندی حل مسأله، برقراری ار ارتمه

 ,Keshtiaray)آرای  ـ یادگیری، کشتیهای تربیتی در حوزه یاددهی ترین و اثرگذارترین گزینه مهیج

وان عن دار به های مسأله آموزان و ایجاد موقعیت های فردی دانش در مورد توجه به تفاوت( 2006

در ( Ahmadi, 2006)های درسی دوره ابتدایی، احمدی  راهبردی عملی در تدریس و طراحی برنامه

ای طراحی شود تا کودکان قادر  گونه این خصوص که محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی باید به

کار ببرند،  اند، به رو بوده اند در موقعیتی غیر از آنچه در ابتدا با آن روبه باشند مطالبی را که یاد گرفته

 راستا است. سو و همهم

گانگ و همکاران  های انبا نتایج پژوهشبه دست آمده در این تحقیق های  همچنین، ویژگی     

(Ngang et al, 2014 )های تفکر و حل مسأله پیامدهای یادگیری مختلفی  که مهارت مبنی بر این

صورت خالقانه را  گیری و ابراز خود به  تصمیم همچون قادر ساختن فراگیران به حل مسایل ساده،

که هدف اصلی دروس  در مورد این( Phonapichat et al, 2014) فوناپیچت و همکارانهمراه دارند،  به

و معلمان باید  شان است آموزان ابتدایی برای حل مسأله در زندگی روزمره مدرسه توانا ساختن دانش

آموزان پیوند برقرار  ها با زندگی روزانه دانشتوانند بین درسبه هنگام تدریس مطالعات اجتماعی ب

که یک  درباره این( Ranade & Corrales, 2013)، راناد و کورالس (Abdu-Raheem, 2012کنند )

برنامه درسی حل مسأله غنی نیازمند آن است که دروسی شامل عواطف و مبنای شناختی و 

 ,Roni)ت فرهنگ و تنوع و امثال آن را دربرگیرد، رونی های مبتنی بر شواهد راجع به اهمی داده

های کالسی دربرگیرنده راهبردهای کیفی  که برای حل مسأله موفق باید آموزش درباره این( 2010

و نیز حل مسأله  محور، یادگیری پروژهو از تحقیق و پژوهش مورد نیاز برای استدالل باشند

، (Van Sickle, 1990; Ciftci, 2015اعی استفاده شود )های درس مطالعات اجتم مشارکتی در کالس

که در طراحی برنامه درسی مدرسه باید به طرح  در خصوص این( Toh et al, 2010)توه و همکاران 
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ی جایگزین برای حل مسایل اندیشید و با استفاده از طرح مسایل ها حل مسایل خوب و انتخاب راه

های مناسب منفعل به فراگیرانی فعال تبدیل کرد و فرصتفراگیران را از حالت  ،اجتماعی جذاب

و با  (Eglitis et al, 2016برای کسب دانش، مهارت تحقیق و حل مسأله را در اختیار آنان قرار داد )

استفاده از راهبردهایی همچون مشاهده، بیان کردن، ترکیب کردن، ارتباط برقرار کردن و اجرا 

و به  (Suryawati et al, 2010آموزان را بهبود بخشید ) سأله دانشهای حل متوان مهارتنمودن می

آموزان باید هر یک از ابعاد حل مسأله مانند گردآوری  های حل مسأله دانشهنگام ارزشیابی مهارت

آموزان در هر بعد  ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر را به طور جداگانه ارزشیابی نمود تا ضعف دانشداده

 خوانی دارد.  مطابقت و هم، (McCoy et al, 2015مشخص گردد )

برنامه درسی نشان داد که الگوی  دومهای این پژوهش درخصوص سؤال  عالوه بر این، یافته     

از دیدگاه  آموزان دبستانیهای حل مسأله دانش مطالعات اجتماعی به منظور ارتقای مهارت

ست و بین دیدگاه این دو گروه تفاوت ربط مطلوب بوده امتخصصان برنامه درسی و معلمان ذی

های مرتبط با موضوع تحقیق  گرفته در پیشینه پژوهش  های صورت معناداری وجود ندارد. در بررسی

برنامه درسی مطالعات را به قصد ارایه الگوی هایی محققان قبلی پژوهشهر چند مشخص شد که 

از دیدگاه اند، اما آنها را انجام دادهان آموزهای حل مسأله دانش منظور ارتقای مهارت اجتماعی به

طور  ها را به اند که بتوان یافته ندادهمورد ارزشیابی قرار ربط  متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی

های هر یک از چهار عنصر )هدف، محتوا،  که ویژگی جایی ، اما از آنمستقیم با نتایج آنها مقایسه نمود

از مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش   ارزشیابی( در این پژوهش راهبردهای یاددهی ـ یادگیری و

هایی که به آنها اشاره شد و  ها با نتایج پژوهش توان اذعان داشت که این یافته اند، می استخراج شده

های تحصیلی مختلف و  های دیگری که درخصوص عناصر برنامه درسی در دورهنیز با نتایج پژوهش

 ,Zarghami, Sajadiyeh & Ghaedi, 2012; Jahaniyan)اند دایی انجام شدهازجمله در دوره ابت

2011; Jamali, 2009; Suryawati et al, 2010   )سو و هماهنگ است؛ زیرا در همه این  ، هم

و اظهار شده است که اگر  محور تأکید شده ه یادگیرند های یادگیریِ کارگیری نظریه ها بر به پژوهش

به جای از باال به پایین به صورت از پایین به باال باشد، این منعطف باشد و رسی ساختار برنامه د

شود تا در قالب گروه بتوانند فرایند یادگیری خویش را هدایت آموزان فراهم می امکان برای دانش

  (. Yang, 2016نمایند )

امه درسی مطالعات توان گفت چون الگوی پیشنهادی برن های این پژوهش می در تبیین یافته     

آموزان از فلسفه پرورشی دیویی سرچشمه  های حل مسأله دانش اجتماعی برای ارتقای مهارت

های شناختی و  گرایی که تکامل یافته دیدگاه و در نظریه سازنده( Seif, 2013: 208)گیرد  می

های حل  رتتواند مها ، می(Mehrmohammadi, 1995: 21)ای دارد  فراشناختی است، جایگاه ویژه

گرایی  خوبی پرورش دهد، زیرا سازنده باشد، به مسأله را که یکی از کارکردهای عالی ذهن بشر می
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آموزان در ساختن دانش و فهم تأکید  یک نظریه یادگیری است که در آن بر فعال بودن دانش

. (Seif, 2013: 208)آورند  هایشان به دست می آموزان دانش خود را از تجربه شود؛ یعنی دانش می

همچنین، به دلیل وابستگی زیادی که بین موضوعات برنامه درسی مطالعات اجتماعی با مسایل 

هایی را که در کالس درس برای حل مسایل  توانند مهارت آموزان می زندگی روزمره وجود دارد، دانش

بنابراین، با (. Seraji et al, 2007: 87)های زندگی واقعی انتقال دهند  آموزند، به دیگر حوزه می

به مفاهیم مسایلی که انتخاب و گنجاندن مسایل اجتماعی خوب، یعنی مسایلی که بازپاسخ باشند، 

آموزان را جذب کرده و به چالش بکشند و با  مهم برنامه درسی مطالعات اجتماعی اشاره کنند، دانش

آموزان فراهم کرد تا  ی دانشتوان شرایط مناسب را برا آموزان مرتبط باشند، می یادگیری قبلی دانش

 ,Macintosh & Jaret, translated by Gilak & Gouya)آنها درگیر فرایند معنادار حل مسأله شوند 

ای از  ه  حل مسأله مستلزم طیف گسترد ؛ چراکه تنها در این صورت است که یافتن راه(6 :2006

شناسانه، کنترل نتایج و  افظه روشریزی، ح های شناختی مشتمل بر تفسیر اطالعات، برنامه مهارت

گیری صحیح فرد در  باشد و موجب پیشرفت شخصی، اجتماعی و جهت تالش برای تفسیر نتایج می

عنوان یک  روست که حل مسأله قویاً به از این(. Zare & Baradaran, 2014: 19)شود  زندگی می

، زیرا تحت این الگوی (Jonassen, 2011)آموزان پذیرفته شده است  روش مفید برای آموزش دانش

های  حل شوند تا در بین راه مواجه و به چالش کشیده می 1آموزان با مسایلی بدساختار آموزشی، دانش

حل را انتخاب کرده و یک تصمیم منطقی بگیرند  موجود و پیشنهادی برای حل مسأله، بهترین راه

(McCoy et al, 2015: 175)ر حل مسایل در حوزه مسایل اجتماعیِ . در این تحقیق نیز با تأکید ب

طبیعی تالش شده است تا الگویی ارایه گردد که امکان تدوین برنامه درسی مطالعات اجتماعی در 

آموزان بتوانند در این درس با انواع مسایلی که در  ای فراهم سازد که دانش گونه دوره دبستان را به

تر جامعه و  شخصی و بین فردی تا مسایل گستردهکنند، اعم از زندگی غیرشخصی،  زندگی تجربه می

های خود به محیط خارج از کالس درس و مدرسه بتوانند  اجتماع، مواجه شده و با انتقال مهارت

 دهند، برآیند.  خوبی از عهده حل مسایلی که در زندگی واقعی رخ می به

اند؛  ه توافق قطعی دست نیافتهکه متخصصان در مورد تعداد عناصر برنامه درسی ب با توجه به آن     

در تحقیق حاضر، عناصر برنامه درسی به چهار عنصر اساسی و مهم برنامه درسی )هدف، محتوا، 

باشند  نظران برنامه درسی می ـ یادگیری و ارزشیابی( که مورد توافق صاحبراهبردهای یاددهی

(Mehrmohammadi, 2012: 12)و های تحصیلی مختلف ره، محدود شده است. همچنین، از بین دو 

در آموزش به کودکان و نقش درس مطالعات اجتماعی در با در نظر گرفتن اهمیت دوره ابتدایی 

های حل مسأله،  برای پرورش مهارتطراحی الگوی برنامه درسی  آموزان،پرورش بعد اجتماعی دانش

شود تا با در نظر گرفتن  شده است. بنابراین، پیشنهاد می دبستان محدوددرس مطالعات اجتماعی به 

                                                           
1 . Ill-Structured Problems 
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های تحصیلی، به طراحی الگوی برنامه درسی برای پرورش  آموزان در سایر دوره های دانش ویژگی

های تحصیلی )دوره متوسطه( پرداخته  دورهسایر های حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی  مهارت

ریزی درسی انجام شده است،  که پژوهش حاضر در قلمرو برنامه با توجه به آنعالوه بر این، شود. 

 های تربیتی، منظور کاربست این نتایج در موقعیت و به تحقیق این های مبتنی بر نتایج و یافته

 شود: ارایه می به متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی پیشنهادهایی

طفی ، رشد عقالنی و عادبستانهای برنامه درسی مطالعات اجتماعی  در انتخاب هدف. 1

های  و آموزش مهارت ، تربیت اخالقی و شهروندیتفکر های فرایندیِ ، پرورش مهارتآموزان دانش

 گیرند.آموزان مدنظر قرار  دانشبه زندگی برای زیستن به عنوان یک شهروند در جامعه 

نظام   ماهیت محتوا با ساختار وتناسب ، این برنامه درسیدر انتخاب و سازماندهی محتوای . 2

سو بودن محتوا  ، همبه فرایند کاوشگری و انجام کار تیمی آموزان ترغیب دانش، آموزان ازش دانشپرد

با ارتباط داشتن محتوا  ،از ساده به دشوارمحتوا  ، ارایههای اجتماعی حاکم بر جامعه عوامل و ارزش با

 بودن محتوا، مورد توجه قرار گیرند.روز  به و آموزان زندگی روزمره دانش

جای تأکید بر محصول بر فرایند یادگیری  به، در این برنامه درسیفرایند یاددهی ـ یادگیری  در. 3

از راهبردهای تعاملی، کاربردی، اکتشافی و کاوشگرانه نظیر بارش مغزی، مباحثه، تمرکز شود و 

 ه شود.انجام مطالعه موردی استفاد ایفای نقش، انجام پروژه و تحقیق، پرسشگری نقادانه و استدالل و

این برنامه درسی، الزم است که ارزشیابی به آموزان در  منظور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش به. 5

  عنوان بخشی از تجربه آموزان انجام گیرد و به قصد ارایه بازخورد و بهبود در یادگیری و عملکرد دانش

و ابزارهای متعدد ازقبیل از راهبردها توان یادگیری تلقی شود. لذا، برای انجام ارزشیابی می

بندی و تکمیل پرسشنامه  ساالن، پوشه کار، فهرست وارسی، مقیاس درجه خودسنجی، سنجش هم

  کرد.های مستمر و پایانی استفاده  توسط والدین و ...، در جریان ارزشیابی
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