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چکیده
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مقدمه

بنا به تعریف، زمانی که یادگیرنده با موقعیتی روبه رو شود که  نتواند با استفاده از اطالعات 
و مهارت هایی که درآن لحظه در اختیار دارد، به آن موقعیت سریعًا پاسخ درست بدهد یا 
وقتی که هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته، می گویند که وی با یک مسئله روبه رو 
است )سیف، 1395(. مسئله یک مفهوم مبهم و دشوار است. آنچه در مسئله مهم قلمداد 
می شود، این است که مسئله سؤالی است که باید کشف و به بحث گذاشته شود و دربارۀ 
آن فکر شود. مسئله یک مشکل دلخواه وجالب است که باید حل شود )یاووز1  و همکاران، 
2010(. یک مسـئله دارای موقعیت شـروع )توصیفی از شـرایط موجود(، موقعیت هدف 
)توصیفی از شرایط مطلوب( و مجموعه ای از عملکردها، اصول یا روش هایی برای گذر 

از یک موقعیت به موقعیت دیگر است )آقازاده، 1395(. 
انتخاب مسئله  های مناسب، شرایط مناسب را برای دانش آموزان فراهم می کند تا آنها 
درگیر فرایند معنادار حل مسئله شوند. این بدان معناست که مسئله باید  بازپاسخ باشد؛ یعنی 
شیوه های متنوع حل و پاسخ های چندگانه را ارائه کند، به مفاهیم مهم برنامۀ درسی مربوطه 
اشـاره کند،دانش آموزان را جذب کرده و به چالش بکشـاند وبا یادگیری قبلی دانش آموزان 
مرتبط باشد )مکینتاش2  و جرت3 ، ترجمه گیلک و گویا، 1385(. بنابراین، هرنوع تمرین 
و تکلیفی، مسئله محسوب نمی شود. مسائل مفید برای برنامۀ درسی ویژگی هایی دارند که 
چهار ویژگی برای مسائل کالس درس ضروری است: 1. مسئله باید حاوی مطالب مهم و 
مفید برنامۀ درسی مربوطه باشد؛ 2. حل مسئلۀ مطرح شده نیازمند تفکر سطح باال باشد؛ 
3. مسئله باید در رشد مفهومی دانش آموزان نقش داشته باشد؛ 4. مسئله باید طوری باشد 
تا معلم به میزان یادگیری مفاهیم و دشواری های دانش آموزان طی حل آن، نظارت و کنترل 

داشته باشد )ساویزی، 1394(. 
به طورکلی، مسئله زمانی پدید می آید که موجود زنده هدفی دارد، ولی نمی داند چگونه 
بـه آن دسـت یابـد )آقـازاده، 1395(. بـا توجـه به تعریف مسـئله، می  توان حل مسـئله را به 
صـورت تشـخیص و کاربـرد دانـش و مهارت هایی تعریف کرد که منجر به پاسـخ درسـت 
یادگیرنده به موقعیت یا رسیدن او به هدف مدنظرش می شود. بنابراین، عنصر اساسی حل 
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مسئله، کاربسِت دانش و مهارت های قباًل آموخته شده در موقعیت های تازه است )سیف، 
1395(. دراین زمینه، حل مسـئله اصلی ترین سـطح یادگیری اسـت و مهارت حل مسـئله1  
یـک مهـارت اجتناب ناپذیـر زندگـی می باشـد )بخشـایش و دهقـان زردینـی، 1392(. حل 
مسئله یک فرایند تفکر است که در آن دانش آموز ترکیب قوانین آموخته شده را با هدف حل 
یک مسئلۀجدید کشف می کند. حل مسئله به طور مستقیم با خالقیت، تأمل و اطالعات 
رسمی مرتبط است )ازگور2 و همکاران، 2012(. یافتن راه حل مسئله، نیازمند دامنه ای از 
مهارت های شناختی مشتمل بر تفسیر اطالعات، برنامه ریزی، حافظۀ روش شناسانه، کنترل 
نتایج و تالش برای تفسیر نتایج است. راه حل ها و پاسخ هایی که تولید و تصمیم هایی که 
اتخاذ می شـوند، نه تنها یک موفقیت را رقم می زنند، به طور بالقوه بر پیشـرفت شـخصی، 
اجتماعـی و جهت گیـری فـرد درزندگی هم تأثیر بسـزایی دارند )زارع و بـرادران، 1393(. 
بنابراین الزم است که افراد از مهارت های حل مسئله برخوردار باشند و ازاین مهارت ها در 
زندگی روزمره، زندگی آموزشی و در همۀ مسائل زندگی شان استفاده کنند تا بتوانند زندگی 

خود را به طور مؤثری ادامه دهند )کاراباکاک3  و همکاران، 2015(.
مسـائل مطرح برای انسـان به طور چشـمگیری ریشه و اساس اجتماعی دارند. ازاین رو، 
انسان در مواجهه و به منظور حل مسائل ساده و پیچیده ای که همه روزه پیِش رو دارد، باید 
از توانایی های خود و دیگران کمک بگیرد. درواقع، هنگامی که افراد از مهارت حل مسئله 
بـرای برطرف کـردن مسـائل فـردی و اجتماعی اسـتفاده می کنند، به آن مهارت حل مسـئلۀ 
اجتماعـی گفتـه می شـود. مراحـل حل مسـئلۀاجتماعی مشـابه حل مسـئله اسـت و فقط در 
زمینه  های روابط بین فردی و اجتماعی به کار برده می شود )بیرامی و همکاران، 1391(. در 
فرایند حل مسـئلۀاجتماعی، مسـئله درمحیط طبیعی با دنیای واقعی حل می شـود و با حل 
مسئلۀ آزمایشگاهی که معمواًل درعلوم پایه به کار برده می شود، متفاوت است. توانایی حل 
مسـئلۀ اجتماعی یک سـازۀ4  واحد نیسـت، بلکه سازه ای چندبعدی و مرکب از توانایی های 
مختلف است )بیانی و همکاران، 1391(. توانایی حل مسئلۀ اجتماعی بخشی از کفایت 
اجتماعی است و مجموعه ای از مهارت های به هم پیوسته را جهت استفاده در حل تضادهای 
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میان فردی ارائه می کند که مستلزم اقدام به عمل و همچنین واکنش دهی به پاسخ دیگران 
است )عربزاده و همکاران، 1393(. 

به طورکلی، حل مسئلۀ اجتماعی، فرایندی شناختی-رفتاری1  است که طی آن یک فرد 
یـا گـروه تـالش می کند راه حل مؤثری برای مشـکالت زندگی روزمـره ارائه دهد )دزوریال2  
و همـکاران، 2004(. بنابرایـن، حـل مسـئلۀ اجتماعـی توسـط دانش  آموزان،نیازمندکسـب 
مجموعه ای ازمهارت های رفتاری و شناختی است که با کمال گرایی در دانش آموزان رابطۀ 
مثبـت و معنـادار دارد و پیش بینی کننـدۀ مهارت های فراشـناختی اسـت کـه دانش آموزان در 
تصمیم گیری های خود از آنها استفاده می کنند )عرب زاده و همکاران، 1393(. حل مسئلۀ 
اجتماعی به عنوان جنبه ای از مهارت های اجتماعی برای سازگاری کودکان خردسال بسیار 
حائز اهمیت اسـت. توانایی دسـتیابی به اهداف شـخصی در تعامالت اجتماعی به عنوان 
شـکلی خاص و اجتماعی از فرایندهای عمومی تر حل مسـئله اسـت که به عوامل مختلف 
محیطـی همچـون فشـار زمانی، هیجانی )ازجملـه حاالت روحی(، عوامل شـناختی )مثل 
آموزش فراشناختی( و مهارت های پیچیدۀ شناختی و شناختی - اجتماعی )مانند توانایی 
پـردازش اطالعـات اجتماعی، لحاظ کردن برنامه های جایگزین عمل، پیش بینی پیامدهای 

اجتماعی و ارزیابی پیامدها( نیاز دارد )جلوه گر و همکاران، 1393(. 
حـل مسـئله و یـک فعالیـت عالـِی ذهنـی، نوعـی یادگیـری اسـت کـه در آن تعریـف و 
شـرایط یادگیـری مصـداق پیـدا می کنـد؛ زیرا وقتـی دانش آمـوز بتواند مسـئله ای را حل کند 
که قباًل از حل آن مسـئله عاجز بوده اسـت، درتوان او تغییراتی حاصل می شـود و درنتیجه 
یادگیری،شـکلگرفته اسـت. این گونـه تغییـر در رفتـار یادگیرنده که در اثر حل مسـئله ایجاد 
می شـود، خیلـی پایدارتـر از تغییراتـی اسـت کـه در اثـر یادگیری هـای سـاده تر رخ می دهنـد 
)سـیف، 1395(. بنابراین، هدف نهایی برنامه های آموزش وپرورش، یاددادن حل مسـئله 
به فراگیران اسـت. حل مسـئله در رأس سلسـله مراتب یادگیری قرار دارد؛زیرا وقتی کودک 
بتوانـد بـه مرحلـۀ حل مسـئله دسـت یابـد، درواقع چیـزی یادگرفته اسـت و درایـن مرحله، 
توانایـی او به طـور دائـم تغییر کرده اسـت )کدیـور، 1395(. با توجه به این که مهارت حل 
مسئله یکی از مهارت های اساسی در حل مسائل زندگی و از کارکردهای عالی ذهن است، 

1. Cognitive-Behavioral Process   
2. D’zurilla   
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فراگیری آن معمواًل به آموزش نیاز دارد )شیبانی، 1387(. 
در عصـر فنـاوری اطالعـات، مهارت هـای تفکـر و حـل مسـئله بـرای تسـلط یافتـن 
دانش آمـوزان بـر دانـش جهانـی و سـاخت میهنشـانخیلی مهم هسـتند. ایـن مهارت ها برای 
نسـل جوان درحل کردن مسـائل و رویارویی با چالش ها ضروری هسـتند. گسـترش سـریِع 
دانـش بـه اهمیت نقش برنامۀ درسـی و آموزش اشـاره می کند کـه می توانند دانش آموزان را 
بـه  جـای حفظ کردن سـادۀ حقایق، برای پـردازش دانش توانمند سـازند. بنابراین، مدارس 
در آموزش دانش آموزان برای پرورش مهارت های فکری شـان نقش مهمی ایفا می کنند؛ تا 
آن جا که کمک به دانش آموزان برای آن که متفکران مؤثری شوند، به طور فزاینده ای به عنوان 
هدف اولیۀ تعلیم وتربیت است )راجندران1 ، 2002(. بنابراین، نظام آموزشی باید تغییرات 
ضروری را بپذیرد تا بتواند دانش آموزان را برای انجام وظایِف مختلف ازقبیل تفسیرکردن، 
تجزیه کـردن یـا چندبرابرکـردن اطالعـات، نقادانـۀ فکرکـردن دربـارۀ اطالعـات، ایده هـا و 
نظریه ها، نتیجه گیری، استنباط یا تعمیم پذیری، پیش بینی کردن، ارائۀ راه حل ها، حل کردن 
خالقانـۀ مسـائل زندگـی، قضاوت کـردن دربارۀ ایده ها، بیـان آرا و نظرها و انتخاب کردن و 

تصمیم گیری آماده سازد )ان گانگ2  و همکاران، 2014(. 
حل مسـئله در آموزش وپرورش تداعی گر نام دیویی3  اسـت )امیراحمدی و همکاران، 
1391(. به نظـر دیویـی، تربیـت ذاتـًا یک جریان اجتماعی اسـت. ازاین رو، مدرسـه باید تا 
آن جا که ممکن است به جامعۀ بیرون از مدرسه نزدیک شود و دیواری را که میان مدرسه و 
جامعه وجود دارد، ازمیان بردارد )نقیب زاده، 1394(. بیشتر آنچه انسان در زندگی روزمره 
انجام می دهد، به نوعی دربردارندۀ سـطوحی از حل مسـئله اسـت. به دیگر سـخن، اقتصاِد 
دنیای درحاِل تغییر، شرایط اجتماعی و مسئولیت های کاری، وجوِد مهارت هاِی حل مسئله 
را برای هر شـخصی ضروری می سـازد. ازاین رو، آموزش حل مسـئله به یادگیرندگان، یکی 

از مهم ترین اهداف دست اندرکاران آموزش وپرورش است )قاسمی و احدی، 1382(. 
دیویـی درسـال 1916 درمیـان اولیـن کسـانی بود که بهبود تفکـر را به عنوان یک هدف 
اساسی در تدریس مطالعات اجتماعی موردتوجه قرار داد )سلسبیلی، 1385 الف(. دیویی 
براین اصل تأکید داشـت که رشـد تفکر منطقی با روش حل مسـئلۀ اجتماعی امکان پذیر 
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می گردد )فتحی آذر، 1377(. حل مسئله دراین رویکرد در خدمت رشد دانش آموزان است 
و هدف غایِی تعلیم وتربیت و برنامۀ درسـی نیز همین رشـد تفکر و قضاوت دانش آموزان 
اسـت )سلسـبیلی، 1385 الف(. اسـتفاده از برنامه های درسـی مسـئله محور نه تنها موجب 
دسـتیبابی دانش آمـوزان بـه مجموعه هایـی از اهـداف ناظر بر رشـد عقالنـی از قبیل ادراک 
صحیح مطلب، مقایسۀنظریات، درک ارتباط میان مطالب، استنتاج و استدالل، ارزیابی و 
قضاوت می گردد؛ بلکه درزمینۀ اجتماعی نیز موجب می شود که دانش آموزان مهارت های 
اجتماعـی را بیاموزنـد )مهرمحمـدی، 1374(. بـا توجـه بـه این کـه تربیـت اجتماعـی و 
آماده  سـاختن افـراد بـرای زندگی اجتماعی به یکـی از مهم ترین نیازهای تعلیم وتربیت مبدل 
شـده اسـت، برنامـۀ درسـی مطالعـات اجتماعـی به دلیـل ویژگی هـا و ماهیـت آن، جایـگاه 
خـاص و مهمـی درمیـان برنامه هـای درسـی، از منظر تربیت اجتماعـی و آموزش مهارت ها 
و صالحیت هـای الزماجتماعـی دارد. درمیـان برنامه های درسـی، مطالعات اجتماعی یک 
حوزۀ یادگیریاصلی است که تقریبًا درتمام کشورهای جهان آموزش داده می شود )فالحیان 
و همکاران، 1391(. درسـال 1375، شـورای وقت مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتاب های درسـی ایران، مطالعات اجتماعی را چنین تعریف کرد: »دانشـی اسـت 
که از انسان و تعامل او با محیط های اجتماعی، فرهنگی و طبیعی و تحوالت زندگی بشر 
درگذشـته، حال و آینده و جنبه های گوناگون آن )سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی( 

بحث می کند« )محمودی، 1390(. 
در برنامـۀ درسـی مطالعـات اجتماعـی، دانش  آمـوزان مهارت هـا، دانـش و نگرش هایی 
را می آموزنـد کـه بـه آنهـا هـم در داخـل کالس درس و هـم خارج از آن کمـک می کند. آنها 
می تواننـد ایـن مهارت هـا و دانـش را در جامعۀ خود و دنیای کاری شـان به کارگیرند. تمرکز 
یاددهی-یادگیری در برنامۀ  درسی مطالعات اجتماعی، بر پرورش مهارت های قابل انتقال 
است؛ به طوری که دانش آموزان بتوانند دانش و درک مدنظررا به دست آوردهو به کار ببندند. 
دانش آمـوزان ایـن مهارت هـا را درزمینه هـای متنوعی بـه کار می برند تا بتواننـد اطالعات را 
نقادانه بررسـی کنند، اهمیت رویدادها و فرایندها را ارزیابی کنند، به دیدگاه های متفاوت 
احترام بگذارند و به نتایج قابل پشتیبانی برسند وراه حل هایی را برای مسائل پیشنهاد کنند 

)برنامۀ درسی انتاریو1، 2013(.

1. Tho Ontario Curriculum
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احمـدی و همـکاران )1393( درتحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آمـوزش 
مهارت هـای حـل مسـئله، مداخله ای سـودمند و کارآمد درافزایـش خودکارآمدی اجتماعی 
دانش آموزان است. آقاجانی )1390( نیز در مطالعه ای با عنوان »آموزش مهارت حل مسئله 
بـه کـودکان«، آمـوزش مهارت های زندگی به ویژه مهارت حل مسـئله را یکی از بنیادی ترین 
مهارت هـا در رأس اهـداف نظام هـای آموزشـی کشـورهای مختلـف معرفـی کـرده اسـت. 
سلسـبیلی )1385 ب( در تحقیـق خـود نتیجـه گرفتـه اسـت که درس مطالعـات اجتماعی 
توانایـی دراختیارقـراردادن امکانـات غنـی بـرای پیشـبرد مهارت هـای تفکـر به خصـوص 
زمینه سـازی مهارت هـای تفکـر سـطح باال چـون حل مسـئله، برنامه ریزی و تصمیم سـازی 
را درمیـان دانش آمـوزان دوره هـای مختلف و ازجمله در سـال های ابتدایـی دارد، اما به نظر 
می رسـد کمتر برای این مقصود اسـتفاده می شـود. قاضی اردکانی و همکاران )1396( به 
این نتیجه رسیدند که برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی به منظور پرورش تفکر و خالقیت 
در دانش آموزان دورۀ ابتدایی باید پژوهش محور باشد که این امر نیازمندآن است که اهداف 
و محتوای این برنامۀ درسی از ویژگی هایی همچون حل مسئله، تفکر انتقادی، کنجکاوی، 
فعالیت محوربودن، خودرهبری و خالقیت برخوردار باشـد و از روش های تدریس)روش 
مسـئله محوری، کاوشـگری، اکتشـافی، بحـث گروهـی، ایفـای نقش، بدیعه پـردازی، بارش 
مغـزی و روش مشـارکتی( و روش هـای ارزشیابی)ارزشـیابی مـداوم، خودارزیابـی، بحـث 
آزاد، هـدف آزاد، پوشـه کار، ارزشـیابی گروهـی و فـردی، بازخـورد دوره ای، ارائۀ گزارش و 

همتایان سنجی( بهره گیرد.
احمدی )1385( طی پژوهش خود دریافته است که برنامۀ درسی سنتی به اندازه ای 
بـه تحمیل کـردن محتواتکیـه دارد و تمـام همـت خـود را صرف حجم محتـوا می کند که 
در پرورانـدن نگرش هـا، عالیـق یـا قدرشناسـی های خاص شـاگردان با شکسـت روبه رو 
می شود. کودکان باید بتوانند مطالبی را که آموخته اند، در موقعیتی غیراز آنچه درابتدا با 
آن روبه رو بوده اند، به کار ببرند؛اما برنامه های درسی موجود در دورۀ ابتدایی در دستیابی 
بـه ایـن هـدف موفـق نبوده اند. به عبارتی، با آن که درسـال های اخیر بـه اهداف فرایندی و 
پرورش مهارت های مختلف در یادگیرندگان تأکید می شود، هنوز درعمل، انتقال دانش  
و اطالعـات بـه ذهـن دانش آمـوزان، حافظه پـروری، رقابـت و نظـام نمـره ای ترغیـب و 
تشویق می شود؛ به طوری که نتایج تحقیق راستگو )1383( نشان می دهد بیشتر معلمان 
از روش تدریـس مبتنـی بـر پـرورش مهارت های حل مسـئله اسـتفاده نمی کنند. با وجود 
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ایـن، نتایـج پژوهشـی کـه در مالـزی انجـام شـده، حاکی از آن اسـت کـه 79/2 درصد از 
معلمـان دورۀ ابتدایـی به طـور موفقیت آمیـز می تواننـد از راهبردهای مختلف حل مسـئله 
ماننـد آزمایـش و خطـا، حـدس زدن و چک کردن واسـتدالل منطقی اسـتفاده کنند )یه1 و 

همکاران، 2017(.
ان گانـگ و همـکاران )2014( بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته انـد کـه درعصـر جدیـد از 
فنـاوری  اطالعـات، مهارت هـای تفکـر و حل مسـئله برای ایجاد جامعه ای مـدرن و مترقی 
حیاتـی اسـت. از ایـن رو، دربرنامۀ درسـی مـدارس مالی مالزی در دورۀ ابتدایی و متوسـطه 
به مهارت های تفکر اهمیت داده می شـود؛زیرا مهارت های تفکر و حل مسـئله، پیامدهای 
یادگیری مختلفی همچون توانمندسازی فراگیران به حل مسائل ساده، تصمیم گیری و ابراز 
خود به صورت خالقانه را به همراه دارند. باوجود آن که نتایج پژوهش رودزاالن2  و سات3  
)2015( نشـان می دهـد کـه دانشـجویان دورۀ کارشناسـی مالـزی ازسـطوح بـاالی مهارت 
تفکـر انتقـادی و حـل مسـئله برخوردارند و حتی دانشـجویان علوم اجتماعی درمقایسـه با 
دانشجویان علوم مهندسی، این مهارت ها را به طور مطلوب تری انجام می دهند،اما بر مبنای 
نتایـج پژوهش هـای دیگـر، دانش آموزان فاقد مهارت های حل مسئلههسـتند )فوناپیچیت4  
و همـکاران، 2014( و اغلـب نمی تواننـد از دانـش خـود برای توضیح و پیش بینی پدیده ها 
اسـتفاده کنند و در حل مسـائل جدید ناتوان هسـتند )رونی5 ، 2010(. این درحالی اسـت 
که مباحثی همچون آموزش حل مسئله توسط معلمان، طرح مسائل مناسببه عنوان کلیدی 
درجهت اجرای موفقیت آمیز رویکرد حل مسئله و انتخاب راه حل های جایگزین برای حل 
مسـائل در برنامۀ درسـی مدارس مطرح شـده اند )توه6  و همکاران، 2010( و راهبردهایی 
شامل تعبیۀ آموزش حل مسئله در کالس ها درطول برنامۀ درسی برای فراهم آوردن آموزش 
جامع برای حل مسئله در مدارس ابتدایی و متوسطه تشریح شده اند )مالوف7  و اسکات8 ، 

1. Yew
2. Rodzalan 
3. Saat 
4. Phonapichat 
5. Roni 
6. Toh
7. Malouff
8. Schutte



شناسایی و بررسی ویژگی های مطلوب عناصر برنامۀ درسی...  |  133

2008(. گویدو1 )2016( نیز مزایایی را برای یادگیری مهارت های حل مسئلهبرشـمرده 
اسـت که عبارت اند از: توسـعۀ حفظ دانش در بلندمدت، امکان اسـتفاده از انواع مختلف 
آموزش، درگیرکردن مداوم دانش آموز در فرایند یادگیری، توسعۀ مهارت های قابل انتقال و 

بهبود مهارت های کاِر تیمی و روابط بین فردی.
آموزش مهارت های حل مسئله در حوزۀ مطالعات اجتماعی موجب افزایش عزت نفس 
تحصیلی و بهبود رابطۀ معلم و شاگرد می شود )بیجسترا2  و جکسون3 ، 1998(. با آموزش 
مهارت های حل مسـئله، حضور دانش آموزان در مدرسـه و میانگین نمره های کالسـی آنها 
افزایـش می یابـد و بدرفتـاری آنهـا کاهش پیدا می کند )محمودی راد و همـکاران، 1386(. 
توسـعۀ مهارت هـای حـل مسـئله برای رشـِد ذهنی کـودکان مهارتی پایه ایضروریمحسـوب 
می شود. مهارت های حل مسئله، آمادگی هایی ایجاد می کنند که منجر به موفقیت تحصیلی 
می  شود)کانکار4  و شارما5 ، 2012(. مهارت حل مسئله در کاهش تعارض ها و مشکالت 
بین فـردی و درون فـردی نقـش اساسـی دارد. کودکانـی کـه از عهـدۀ حـل مسـائل بین فردی 
برمی آینـد، در مدرسـه نیـز عملکـرد بهتـری دارنـد و می تواننـد بـر الزامات تکالیـف مربوط 
به مدرسـه تمرکز بیشـتری داشـته باشـند. فقدان مهارت های شـناختی حل مسـئله، موجب 
بروز رفتارهای خشونت آمیز در کودکان می شود )شیبانی، 1387(. کسب مهارت های حل 
مسئله نقش مهمی در بهداشت روانی و جسمانی ایفا می کند؛به خصوص زمانی که افراد با 
رویدادهای ناگوار و تنیدگی های منفی زندگی مواجه می شوند. در واقع، آموزش مهارت های 
حل مسـئله، منعکس کنندۀ رویکردی در پیشـگیری از ناتوانی های روانی و عاطفی کودکان 
و نوجوانـان به شـمار می آیـد کـه وجـود ارتبـاط بیـن مهـارت  حل مسـئله و سـازش افـراد را 

موردتوجه و تأکید قرار می دهد )کهرازهی و همکاران، 1382(. 
به طورکلـی، زندگـی یـک فرایندمسئله گشـایی اسـت و هیچ پایانی برای مسـئله هایی که 
ابعاد زمان و مکان در آنها مهم اسـت، وجود ندارد. مسـائل زندگی بازپاسـخ هسـتند؛ حال 
آن که بیشتر مسئله هایی که کودک درمدرسه با آنها روبه رو می شود، مسائل بسته ای هستند 
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که تمرکز آنها روی یک پاسـخ صحیح اسـت. آن پاسـخ ها بیشـتر غیرحقیقی و درعین حال 
واضـح و روشـن هسـتند. ایـن مسـائل با تجربـۀ کودکان و بـا جنبه هایی از زندگـی که برای 
آنهـا بسـیار ارزشـمند اسـت، ارتباطـی ندارنـد )فیشـر1 ، 1396(. این که کـودک درکجا باید 
زندگی کـردن بیامـوزد و بـه انسـانی عاقـل و منطقـی تبدیـل شـود، بـه چالشـی بـزرگ بـرای 
نظام هـای آموزشـی تبدیـل شـده اسـت )آقاجانـی، 1390(. بنابراین، پـرورش مهارت حل 
مسـئله موضوعی اسـت که درچنددهۀ اخیر در آموزش دروس مختلف کشـورهای پیشرفتۀ 
آموزشی،جایگاه مهمی پیدا کرده است؛ اما درایران هنوز به حل مسئلهبه مثابۀ یک رویکرد 
بـرای آمـوزش توجـه جدی نشـده اسـت )کرمی زرنـدی و همـکاران، 1389(. باید در نظام 
آموزشـی به مهارت های حلمسـئلهتوجه جدی شود تا بتوان شهروندانی متفکر پرورش داد 
و کشور را به وضعیت کشورهای پیشرفته در دنیا رساند )وو2 ، 2004(. بنابراین، مهارت 
حل مسـئله یکی از مهارت هایی اسـت که در نظام آموزش وپرورش کشـور و نیز با توجه به 
هـدف و ماهیـت برنامـۀ درسـی مطالعات اجتماعی، باید در این برنامۀ درسـی و به ویژه در 

دورۀ ابتدایی موردتوجه قرار گیرد. 
دانش آمـوزان بـرای ورود بـه عصـر دانایی و مواجه شـدن با تحوالت شـگفت انگیز قرن 
بیست ویکم باید به طور فزاینده ای مهارت های پژوهش و حل مسئله، روحیۀ جست وجوگری 
و مهارت های تفکر انتقادی و خالق را برای تصمیم گیری مناسـب و حل مسـائل پیچیده 
در خـود تقویـت کنند.بنابرایـن، آمـوزش مهارت های تفکـر و یادگیـری از طریق روش های 
یاددهی-یادگیـری فرایندمـدار و مبتنـی بـر پژوهش یا حل مسـئله ضروری به نظر می رسـد 
)قاضی اردکانی و همکاران، 1396(. آموزش مهارت حل مسـئله، روشـی برای مشـارکت 
فعـال فراگیـران در بحـث گروهـی و تشـویق آنـان بـه تفکـر انتقـادی ولـی سـازنده و خالق 
برای یافتن راه حل هایی است که در نهایت به مهارت های بین فردی مطلوب کمک می کند 
)مدرس و همکاران، 1396(.رویکرد حل مسئله در حوزۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی 
درخدمـت رشـد دانش  آمـوزان و آماده کـردن آنها به عنوان شـهروندانی فعال اسـت تا این که 
کارکردی مؤثر درجامعه داشـته باشـند )سلسـبیلی، 1385 الف(. برنامۀ درسـی مطالعات 
اجتماعـی نیـز همچـون هـر برنامـۀ درسـی دیگـری از عناصـر متعددی تشـکیل می شـود که 
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ضروری اسـت هریک از این عناصر در راسـتای پرورش مهارت های حل مسـئله در حوزۀ 
اجتماعـی از ویژگی هـای خاصـی برخـوردار باشـند. تنهـا در این صورت اسـت کـه می توان 
بـه تحقـق یکـی از هدف هـای آموزش عمومی در هر کشـور و ازجمله ایـران، یعنی پرورش 
شـهروندانی کنجـکاو، پرسشـگر، جسـت وجوگر و دارای سـواد علمی-فناورانـه که در حل 
مسـائل روزانـۀ خـود توانـا باشـند، امیـدوار بـود )برائـی و همـکاران، 1392(. بـا این حال، 
معمواًل در مدارس ابتدایی به برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی کمتر اولویت داده می شود 
و ایـن درس نوعـًا درقالـب آمـوزش مـواد آموزشـی و روش هایـی درنظـر گرفته می شـود که 
قـادر بـه ارتقـای مهارت های فکری دانش آموزان نیسـت و بیشـتر جنبـۀ حفظ کردن مطالب 
کتـاب درسـی را دارد. بـه همیـن دلیل، زمـان کمتری برای این درس درنظر گرفته می شـود 
و ایـن کم  اهمیـت دادن عمدتـًا ناشـی از تلقـِی نقـش کـم ایـن درس در توسـعۀ مهارت هـای 
فرایند تفکر با توجه به سـاختار موجود در کتاب های درسـی و نیز عدم درک پتانسـیل این 
درس در تربیت شـهروندی بوده اسـت )حسـن زاده، 1389(. بدیهی اسـت که این سـاختار 
باید درجهت باورهای مدنظر تغییر یابد؛ زیرامجهزشـدن دانش آموزان به مهارت های حل 
مسئله اجتماعی، پیامدهای مثبت فراوانی همچون افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش 
مشـکالت رفتـاری دانش آمـوزان )شـکوهی یکتا و همـکاران، 1393(، کاهش قربانی شـدن 
دانش آمـوزاِن قربانـی قلـدری )بیرامـی و همکاران، 1396( و بهبود نگـرش دانش آموزان به 
یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی آنهـا می شـود )هو1و همـکاران، 2017؛ پرویـن2، 2010(. 
از ایـن رو، معلمـان مـدارس ابتدایـی باید در تدریس مفاهیم اجتماعی از شـیوۀ حل مسـئله 

استفاده کنند)علی3 و همکاران، 2010(. 
با علم به این که حل مسائل اجتماعی به طور موفقیت آمیز، موجب بهبود روابط بین فردی 
در آینده برای کودکان می شـود )بیرامی و همکاران، 1396( و با در نظر داشـتن این کههر 
برنامـۀ درسـی براسـاس عناصـر خاصـی بنـا شـده، وضوح بخشـیدن بـه ویژگی هـای برنامـۀ 
درسـی مطالعـات اجتماعی دبسـتان به منظور پـرورش مهارت های حل مسـئلۀدانش آموزان 
ضـرورت می یابـد. ایـن پژوهش می تواند با شناسـایی و بررسـی ویژگی هـای عناصر برنامۀ 
درسـی مطالعات اجتماعی، ظرفیت های این برنامۀ درسـی را در آموزش مهارت های حل 

1.Hu
2. Perveen
3. Ali



136  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

مسئله به دانش آموزان، به متخصصان و برنامه ریزان تعلیم وتربیت یادآوری کند؛ بدین معنی 
کهموجـب شـود تـا آنهـا بـا درک و شـناخت دقیقـی کـه از عناصـر برنامۀ درسـی مطالعات 
اجتماعی به منظور پرورش مهارت های فکر و حل مسئله به دست می  آورند، به موضوع حل 
مسـئله بپردازنـد و آن را از جنبه هـای مختلـف در نظـر بگیرند تا بتوان شـهروندانی متفکر و 
مجهز به سالح حل مسئله پرورش داد که بتوانند خودشان را برای زندگی در جوامع آینده 
و دستیابی به موفقیت آماده سازند؛همچنین، باعث می شود تا افراد بتوانند ضمن پذیرش 
مسـئولیت های شـهروندی، با محیط های طبیعِی اجتماعی تعامل سـازنده ای برقرار کنند و 
درنهایت سـبب سـازگاری واالی اجتماعی درآنها شود. بنابراینتحقیقاتی ازاین قبیل،ضمن 
برطرف کردن کمبودمطالعات در این زمینه و یاری باید در نظام آموزشیسـان باشـد و انجام 
به موقع آنها نیز یک ضرورت است. براین اساس، هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی 
و بررسـی ویژگی هـای مطلـوب عناصر برنامۀ درسـی برای نیل به پـرورش مهارت های حل 
مسئلهدر درس مطالعات اجتماعی برای دورۀ ابتدایی تحصیلی بوده است که طی آن محقق 
بـرای اسـتخراج و تبییـن عناصـر چنیـن برنامه ای )اهـداف، محتوا، مواد و منابع آموزشـی، 
راهبردهـای یاددهـی- یادگیـری، فعالیت های یادگیری، محیط یادگیـری، نقش یادگیرنده، 

نقش معلم، ارزشیابی( در درس مطالعات اجتماعی دبستان را کوشیده است.
نظر به این  که تعداد عناصر تشکیل دهندۀ برنامۀ درسی را متفاوت دانسته اند؛ به طوری 
کـه بعضـی چهارعنصـر و برخی ُنه عنصر را می پذیرند )ملکی، 1394(؛ یکی از کامل ترین 
دیدگاه ها در این زمینه، عناصر سازندۀبرنامۀ درسی را شامل ُنه  عنصر می داند )خسروی و 
همکاران، 1392(. بر همین اسـاس، در پژوهش حاضرسـؤال های  پژوهش به صورت زیر 

تدوین شده است:
ویژگی های مطلوب اهداف برنامۀ درسـی برای نیل به پرورش مهارت های حل مسـئله   .1

در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی تحصیلی کدامند؟
ویژگی های مطلوب محتوای برنامۀ درسی برای نیل به پرورش مهارت های حل مسئله   .2

در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی تحصیلی کدامند؟
ویژگی های مطلوب مواد و منابع آموزشی برنامۀدرسی برای نیل به پرورش مهارت های   .3

حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی تحصیلی کدامند؟
ویژگی هـای مطلـوب راهبردهـای یاددهی-یادگیـری برنامۀدرسـی برای نیـل به پرورش   .4

مهارت های حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی تحصیلی کدامند؟
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ویژگی های مطلوب فعالیت های یادگیری برنامۀدرسی برای نیل به پرورش مهارت های   .5
حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀابتدایی تحصیلی کدامند؟

ویژگی های مطلوب محیط یادگیری برنامۀدرسی برای نیل به پرورش مهارت های حل   .6
مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀابتدایی تحصیلی کدامند؟

ویژگی های مطلوب نقش یادگیرندۀبرنامۀدرسـی برای نیل به پرورش مهارت های حل   .7
مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀابتدایی تحصیلی کدامند؟

ویژگی های مطلوب نقش معلم برنامۀدرسی برای نیل به پرورش مهارت های حل مسئله   .8
در درس مطالعات اجتماعی دورۀابتدایی تحصیلی کدامند؟

ویژگی های مطلوب ارزشیابی برنامۀدرسی برای نیل به پرورش مهارت های حل مسئله   .9
در درس مطالعات اجتماعی دورۀابتدایی تحصیلی کدامند؟

روش

از آن جا کـه تحقیـق حاضـر در حـوزۀ مطالعـات نظری قـرار دارد، روش تحقیـق زمینه ای و 
از نـوع تحقیقـات کاربـردی اسـت )نادری و سـیف نراقـی، 1394(؛زیرا ایـن مطالعه برآن 
است تا به توصیف، تحلیل و تفسیر مبانی نظری و ادبیات موضوع پیرامون برنامۀ درسی 
مطالعـات اجتماعـی درجهـت نیـل بـه پـرورش مهارت هـای حـل مسـئله دانش آمـوزان در 
قلمرِودرس مطالعات اجتماعی بپردازد و چارچوبی نظری برای مبانی عناصر برنامۀ درسی 
مزبور مشخص کند. این نوع پژوهش، بخشی مهمی از هر تحقیق در حوزۀ تعلیم وتربیت 
اسـت؛زیرا مبانی نظری موجود در زمینه ای ویژه، طراحی برنامه های درسـی درآن زمینه را 
ممکن می سازند. بدین منظور ادبیات حوزۀبرنامۀ درسی، برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی 
دورۀابتدایی و مهارت های حل مسئله کنکاش شد؛ به این صورت که برای دستیابی به طیف 
وسـیعی از متون علمی از موتور جسـت وجوی گوگل اسکوالر1، پایگاه های داده ای اریک2، 
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امرالد1، الزویر2، اس. آی. دی3، ایران داک4، مگ ایران5 و نورمگز6و سایر پایگاه های داده ای 
مرتبط استفاده شد و کلیدواژه هایی مانند برنامۀ درسی، مطالعات اجتماعی، دورۀابتدایی، 
مهارت های حل مسئله، حل مسئله و دیگر واژه های مرتبط جهت جست وجو برای ادبیات 
نظری و پیشینه های پژوهشی واکاوی شدند. در واقع، جست وجو مبتنی بر موضوع اصلی 

پژوهش بوده است.
درایـن پژوهـش، بسـتِر تحقیق شـامل کتاب ها، مقاله هـا، پایان نامه ها، رسـاله هایی بود 
کـه بیشـترین قرابـت را با موضوع داشـتند. منابع به دلیل جدیـد و تخصصی بودن انتخاب 
شـدند.براینمونه گیری نیـز بـه دلیلفراوانیمنابـع )اعـم از داخلی و خارجی( درایـن حوزه، از 
متـون چاپـی و الکترونیکی در درسـترس اسـتفاده شـد. بـرای  گردآوری اطالعـات از درون 
نمونۀ پژوهش، از فیش برداری اسـتفاده شـد. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، تحلیل 
داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گرفت.تحلیل مضمون به عنوان روشی 
برای تحلیل داده های متنی، داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل 
می کند. تحلیل مضمون روشـی برای دیدن متن، برداشـت و درک مناسـب از اطالعات به 
ظاهـر نامرتبـط اسـت. فراینـد تحلیـل مضمون به سـه مرحلۀ تجزیه و تحلیل متن، تشـریح 
و تفسـیر متـن و ادغـام و یکپارچه کـردن متـن تقسـیم می شـود؛هرچند همـۀ ایـن مراحل با 
تفسیر و تحلیل همراه است، اما در هر مرحله از تحلیل، سطح باالتری از انتزاع به دست 
می آید )مرادی و همکاران، 1396(.در پژوهش حاضر، شناسایی مضامین براساس روش 
استقرایی انجامشدهاست. در روش استقرایی، فرایند کدگذاری داده ها، بدون تالش برای 
انطبـاق آن بـا چارچـوب کدگـذاری از قبـل تهیه شـده )یا قالب مضامیـن( صورت می گیرد 
و تحلیـل مضمـون براسـاس داده هـا انجام می شـود )شـریفی و همـکاران، 1395(. فرایند 
تحلیـل مضمـون براسـاس روش تحلیـل مضمـون آتراید و اسـترلینگ انجام شـد که مبنای 
طبقه بنـدی آن، جایـگاه مضمـون در شـبکۀ مضامیـن اسـت و کدگـذاری بـه روش فراگیـر، 
سازمان دهنده و پایه صورت گرفت )مرادی و همکاران، 1396(. بدین منظور در گام اول، 
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متن هـای مکتـوب بـه دفعـات مطالعـه و بازبینی شـد و فهرسـتی از کدهای اولیه تهیه شـد. 
در گام های بعدی،کدهای به دسـت آمده در گروه های مشـابه و منسـجمی دسـته بندی شـده 
و شـبکۀ مضامین چندبار تحلیل و بازبینی شـد. به منظور اطمینان از روش اجرای تحقیق، 
رونـد انجـام تحقیـق، مضامیـن و یافته هاتوسطاسـتادان راهنما و مشـاور بازبینی و نظرات 
ایشان در اصالح کار استفاده شد. برای اعتباریابی داده های نظری، از روش هم سوسازی 
نتایج حاصل از شبکۀ مضامین و تحلیل اسناد استفاده شد )مرزوقی و همکاران، 1396(.

یافته ها
حـل مسـئله یـک مهـارت حیاتـی بـرای زندگـی در عصـر حاضـر اسـت. در اغلـب جوامـع 
همـه برایـن باورنـد کـه بایـد بـر افزایـش مهارت هـای حل مسـئله تأکید شـود )شـهبازی و 
حیدری، 1391(. شکل گیری مهارت های حل مسئله در زندگی اجتماعی،نیازمنداکتساب 
توانمندی هـای شـناختی، هیجانـی و رفتـاری ویـژه ای اسـت که هریک از آنها سـهم ویژه ای 
دراین فرایند دارند )غنی زاده، 1389(. ازاین رو، پرورش و رشد تمامی جنبه های شخصیت 
فرد، اساس فلسفۀ تعلیم وتربیت امروز است؛ به این صورت که برای داشتن انسانی سالم، 
خـالق و مفیـد درجامعـه، الزم اسـت که همگام با توسـعۀ قوای فکـری و عقلی فرد، قوای 

اجتماعی و عاطفی او هم پرورش یابد )تعویقی و همکاران، 1392(. 
سـابقۀ تاریخـی یادگیـری براسـاس حـل مشـکل بـه زمـان سـقراط1  بازمی گـردد )آذر2 ، 
2001(. ریشه های یادگیری براساس مسئله محوری را می توان در جنبش آموزش وپرورش 
پیـش رو، به ویـژه در آثـار دیویـی پی جویـی کـرد. او معتقد بود که حل مسـئله همـان فرایند 
تفکـر اسـت. به عبارتـی، فراینـد تفکر به شـکل حل مسـئله می باشـد )راسـتگو، 1383(. او 
برایـن بـاور بـود کـه نخسـتین نـگاه به هـر موضوع درمدرسـه اگر قرار اسـت به جای کسـب 
واژه هـا، برانگیختـن تفکـری باشـد، بایـد تاجایـی کـه امـکان دارد، نگاهـی غیررسـمی یـا 
غیرمدرسـه ای باشـد. تجربه های غیرمدرسـه ای دانش آموزان می تواند سرمشقی برای تنظیم 
دروس براسـاس عالیق آنان باشـد. روش هایی که در آموزش وپرورش رسـمی موفقیت آمیز 
بوده اند، در موقعیت هاییریشه دارند که سبب تفکر در زندگی روزانه می شوند. این روش ها 

1. Socrates 
2. Azer 
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بـه دانش آمـوزان شـیوۀ عمل را می آموزند، نه آن کـه چیزی به آنان بدهند. عمل کردن، تفکر 
را می طلبد یا آن که سـبب به وجودآمدن پیوندهای هدفمند می شـود. یادگیری نتیجۀ طبیعی 

عمل  کردن است )تورانی و آقازاده، 1385(. 
یادگیـری مبتنـی برحـل مسـئله، از نظریه های مکتب پراگماتیسـم1  و باالخص شـخص 
دیویی برگرفته شده است )ابطحی، 1392(. حل مسئله در نظریه های یادگیری روان شناسی 
شـناخت گرایانه و از جمله در نظریۀ  سـازنده گرایی2  که تکامل یافتۀ دیدگاه های شـناختی و 
فراشناختی است، جایگاه ویژه ای دارد )مهرمحمدی، 1374(. سازنده گرایی یک رویکرد 
یادگیـری فعـال اسـت کـه برفعال بـودن یادگیرنـده در سـاختن دانـش و فهـم تأکیـد می کند. 
سـازنده گرایی یک دیدگاه روان شـناختی و فلسـفی اسـت که طبِق آن افراد بیشـتر آنچه را که 
یاد می گیرند و می فهمند، خودشان می سازند و شکل می دهند. سازنده گرایی براین اندیشه 
اسـتوار اسـت که یادگیرندگان، دانش خود را از تجربه های شـان به دسـت می آورند )سـیف، 

 .)1395
بـا توجـه بـه آنچه تاکنـون دربارۀ موضوع پژوهش مطرح شـد، مبتنی بر نظریه های پویا 
و فعـال آموزشـی از جملـه نظریـۀ سـازنده گرایی کـه تـالش بـرای پـرورش مهارت های حل 
مسـئله درآن ریشـه دوانـده اسـت، بـه شناسـایی ویژگی هـای مناسـب عناصـر برنامۀ درسـی 
مطالعات اجتماعی با هدف پرورش مهارت های حل مسئلۀ دانش آموزان درحوزۀ اجتماعی 
اشاره هاییشد. بدین منظور پس از بررسی پیشینۀ موضوع و مطالعۀ دقیق منابع حوزۀ برنامۀ 
درسی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی و مهارت های حل مسئله، مؤلفه های برنامۀ درسی 
بـرای نیـل بـه پـرورش مهارت های حل مسـئله در درس مطالعات اجتماعـی دورۀ ابتدایی، 
در ُنه عنصـر برنامـۀ درسـی مشـخص شـد. جـدول شـمارۀ )1( در زمینـۀ مؤلفه هـای برنامۀ 
درسـی بـرای نیـل بـه پـرورش مهارت هـای حـل مسـئله در درس مطالعات اجتماعـی دورۀ 
ابتدایی اسـت. این دسـته بندی شـامل یک مضمون اصلی )فراگیر(باعنوان »برنامۀ درسـی 
پـرورش مهارت هـای حـل مسـئله در درس مطالعات اجتماعـی دورۀ ابتدایی«، 9 مضمون 
سـطح دوم )سـازمان دهنده( و 46 مضمون پایه اسـت.به طور کلی، مضامین  برنامۀ درسـی 

مدنظرعبارت اند از:

1. Pragmatism 
2. Constructivism 
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الف( هدف ها
هدف، نخسـتین عنصر برنامۀ درسـی اسـت. بدون هدف، جریان یادگیری باعِث رشـِد 
جهت داِر یادگیرنده نمی شود و بدون آن در هیچ یک از مراحل برنامه ریزی درسی نمی توان 
تصمیمـی گرفـت )ملکـی، 1395(. هدف هـا، حـد یادگیـری را تعیین و مشـخص می کنند 

درهرزمینه، یادگیرنده تا چه حدی پیش برود )رضوی، 1389(. 
هدف برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی در مدارس این است که به کودکان در خودشناسی، 
درک و فهم جامعۀ محلی، سـرزمین محلی و جامعۀ جهانی، فرایند اجتماعی شـدن، درک 
بهتـر از مسـائل اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی، درک گذشـته در حـال به مثابۀ مبنایی برای 
تصمیم گیری، توانایی حل مسـئله، کسـب مهارت ها و ایجاد یک نقش مشـارکتی فعال در 
جامعـه و فهـم ارزش ها کمک کند )حسـن زاده، 1389(. مطالعـات اجتماعی به دانش آموز 
کمک می کند یاد بگیرد در دنیای امروز و فردا زندگی موفقی داشته باشد، روابط خود را با 
دیگران تنظیم کند، جامعه و فرهنگ خود را بشناسد، از امکانات و منابع محیطی استفاده 

کند و با محیط های اجتماعی تعامل سازنده ای برقرار کند )رمضانی، 1393(. 
چشم انداز برنامۀ درسِی مطالعات اجتماعی آن است که دانش آموزان را به شهروندانی 
مسـئول و فعال در جوامع چندفرهنگی مبدل سـازد؛ شـهروندانی که منتقدانه فکر می کنند 
و شـهروندانی آگاه که برای جامعۀ خود ارزش قائل هسـتند. دانش آموزانی که مهارت های 
الزم برای حل مسـائل را کسـب می کنند، می توانند با دیگران ارتباط مناسـب برقرار کنند و 
دربارۀ رویدادها و مباحِث مهم تصمیم گیری کنند )برنامۀ درسی انتاریو، 2013(. توانایی 
حل مسـئله و تصمیم گیری از شـاخص های مهم سـالمت روانی هستند؛زیرا تصمیم گیری 
نیز نوعی حل مسئله است و فرد به هنگام برخورد با مشکل باید تصمیم بگیرد و یک راه 

را از میان راه های متعددی که روبه روی اوست، انتخاب کند )خرازی، 1372(. 
بنابراین، هدف های برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی عبارت اند از: 1. توسعۀ توانایی 
استفاده از مفاهیم تفکر منظم1  برای بررسی مباحث و رویدادها؛ 2. توسعۀ توانایی تعیین 
و اسـتفاده از معیارهای مناسـب برای ارزشـیابی اطالعات و شـواهد و قضاوت کردن؛ 3. 
توسـعۀ مهارت ها و ویژگی های شـخصی که برای تحقیق در زمینه های خاص ضروری اند 
و نیز قابل انتقال به دیگر حوزه های زندگی هستند؛ 4. ایجاد روابط کاری مبتنیبر همکاری 

1. Concepts of Disciplinary Thinking 
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و مشارکت؛ 5. استفاده از فناوری های مناسب به عنوان ابزاری برای کمک به دانش آموزان 
به منظـور جمـع آوری و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات، حل مسـائل و برقراری ارتبـاط )برنامۀ 
درسـی انتاریـو، 2013(. درهمیـن زمینـه، سـولومون1  )1987( برای پـرورش مهارت های 
حل مسئله در دانش آموزان ابتدایی، الگوی بهبود مهارت های تفکر را مطرح کرده است که 
برپایۀ مهارت های تفکر غیرپیچیده و در دوطبقۀ حل مسئلۀ عمومی و انواع ویژۀ تکالیف 
عقالنی قرار می گیرد. تکالیف عقالنی که با درس های مطالعات اجتماعی تناسب دارند، 
شـامل درک کردن اطالعات، حل مسـائل ویژه، موضوع های پژوهشـی، ارتباط و تفاهم با 
دیگـران و تصمیم گیـری هسـتند. هیـل2 ، هدف هـای گسـتردۀ مطالعات اجتماعی را شـامل 
آمـوزش شـهروندی، دانـش رشـته ای، تفکـر انتقادی و تقکر مبتنی بر ژرف اندیشـی و تفکر 

فراانتزاعی3  می داند )سلسبیلی، 1385 الف(. 

ب( محتوا
محتـوا عبـارت اسـت از مجموعـۀ حقایـق، مفاهیـم، اصـول، تعمیم هـا، فعالیت  هـا، 
فرایندهـا، ارزش هـا و نگرش هـا کـه در ارتبـاط بـا یکدیگـر و در جهت هدف هـای یادگیری 
برای یادگیرنده پیش بینی می شود )ملکی، 1394(. محتوا، یکی از مهم ترین عناصر برنامۀ 
درسـی اسـت که به شـاگردان ارائه می شـود تا ورود آنان را به فعالیت   های آموزشـی میسـر 
و رسـیدن آنـان را بـه هدف هـای اجرایی امکان پذیر سـازد )حاجی زاده و آتشـک، 1394(. 
بنابراین، نخستین گام برای ایجاد امکان تحقق هدف، انتخاب محتوای آموزشی مناسب و 
مطلوب است )ملکی، 1394(. منظور از محتوای یک مادۀ درسی عبارت است از: دانش 
سـازمان یافته و اندوخته شـده، اصطالحات، اطالعات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، 
روش ها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها و مسائل مربوط به همان مادۀ درسی. به عبارت دیگر، 
محتوای برنامۀ درسی عبارت است از حقایق خاص، عقاید، اصول، مسائل و غیره که در 

یک درس خاص گنجانده می شود )فتحی        واجارگاه، 1389(.
بدیهـی اسـت کـه مهارت هـای حـل مسـئله در خـأل پـرورش نمی یابنـد، بلکـه در قالـب 
محتـوای برنامه هـای درسـی در اختیـار دانش آمـوزان قـرار می گیرنـد و بـه آنها آمـوزش داده 

1. Solomon 
2. Hill 
3. Postformal Thought 
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می شـوند. برنامۀدرسـی سـنتی بـه انـدازه ای به تحمیل کردن محتـوا تکیـه داردو تمام ِهّمت 
خـود را صـرف حجـم محتوا می کنـد که در پروراندن نگرش ها، عالیق یا قدرشناسـی های 
خاص شاگردان با شکست روبه رو می شود. کودکان باید بتوانند مطالبی را که یاد گرفته اند، 
در موقعیتـی غیـر از آنچـه در ابتـدا با آن روبه رو بوده اند، به  کار ببرند؛اما برنامه های درسـی 

موجود در دورۀ ابتدایی در دستیابی به این هدف موفق نبوده اند )احمدی، 1385(.
با توجه به این که هدف اصلی مطالعات اجتماعی، تربیت شـهروند مطلوب اسـت؛ بر 
همیـن مبنـا، افزایـش سـواد اجتماعی، گسـترش ارزش هـا و تقویت رفتارهـا و مهارت های 
مطلوب، به منابع متعددی در زمینۀمحتوا نیازمند اسـت. محتوای برنامۀ درسـی مطالعات 
اجتماعی برگرفته از موضوع های مختلف علوم اجتماعی و انسانی است. شیوۀ سازماندهی 
محتـوا به صـورت تلفیقی و بین  رشـته ای که این شـیوۀ سـازماندهی محتـوا، فرصت هایی را 
برای کسـب تجربیات دسـت اول در سـطح کالس درس، مدرسه و جامعۀ محلی در اختیار 
مـدارس و معلمـان قـرار می دهد. دانش آموزان ضمن روبه روشـدن با موقعیت های واقعی و 
چالش برانگیز، توانایی الزم برای حل مسـائل واقعی زندگی فردی و اجتماعی و دسـتیابی 
به مرتبه ای از عقالنیت اجتماعی را کسـب می کنند )برنامۀ درسـی ملی جمهوری اسـالمی 
ایران، 1391(. با توجه به هدف مطالعات اجتماعی در تربیت شهروندان مطلوب، ازجمله 
مباحـث و محتوایـی کـه در برنامۀ درسـی مطالعـات اجتماعی تدریس می شـود، عبارت اند 
از: آمـوزش مهارت هـای خودراهبـری و تصمیم گیری، آموزش اخـالق و ارزش ها، آموزش 
مهارت های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، آموزش تجزیه و تحلیل های انتقادی در مورد 
رویدادهـای جـاری، آمـوزش نقش هـا در زندگـی خانوادگـی، گروه هـای مختلـف و جامعـه 
)فالحیـان و همـکاران، 1391(. همچنیـن، محتـوای درس هـا بـا توجـه بهـدر نظر گرفتن 
مراکز بزرگ یادگیری در حوزۀ مطالعات اجتماعی، یعنی »زندگی اجتماعی و شهروندی«، 
»مهارت های اساسـی یادگیری« و »سـواد اجتماعی« زمینه سـازی شـده اسـت )سلسـبیلی، 
1385 الف(. بدین ترتیب، محتوای برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی، آمیزه ای از محتوای 
کتـاب درسـی و کتـاب کار، سـایر اجـزای عناصـر بسـتۀ آموزشـی )فیلـم، اسـالید، بازدیـد 
علمی و ...(، اشـکال سـازماندهی مجدد و انطباق محتوا با شـرایط و زمینه  های فرهنگی، 
اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه است و معلم است که با فراهم آوردن امکانات و طراحی 
فعالیت هـای مناسـب، ایـن انطبـاق و تحقـق اهداف را میسـر می سـازد. بنابرایـن، محتوای 
کتاب درسـی مطالعات اجتماعی همۀ محتوای اصلی را تشـکیل نمی دهد. عالوه بر این، 
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محتـوای ایـن کتـاب درسـی فعالیت محور اسـت؛ یعنـی دانش  ها، مهارت هـا و نگرش ها  از 
طریـق انجـام فعالیت هـای دانش آموزان آموخته می شـود. در این زمینه، نقش معلم به عنوان 
مدیِر یادگیری و تسهیل کنندۀ آن به گونه ای است که برای تحقق اهداف درس باید محتوای 
رسـمی ارائه شـده را بشناسـد، ابعـاد گوناگـون آن را تحلیـل کنـد و سـپس خود بـه اصالح، 

تکمیل و سازماندهی مجدد آن بپردازد )فالحیان و همکاران، 1391(. 

ج( مواد و منابع آموزشی 
اگرچه تعلیم وتربیت از دیرباز در هر زمان و مکانی با استفاده از ابزار و وسایل آموزشی 
مختلـف تـوأم بـوده، اما در دهه های اخیر با تغییر نگرش در امر یاددهی-یادگیری، مواد و 
وسـایل آموزشـی در تعلیم وتربیت و نظام آموزشـی هر کشـور جایگاهی خاص یافته است. 
به عبارت دیگر، با تغییر نقش معلم از ارائه کنندۀِصرف اطالعات به راهنما و تسهیل کنندۀ 
جریـان آمـوزش، نقـش مـواد آموزشـی در پویایـی امـر تعلیم وتربیـت پررنگ تر شـده اسـت 

)فالحیان و همکاران، 1391(. 
کیمرس1)بـه نقـل از الیـت2  و کوکـس3 ، 2002( ، مـواد و منابـع یادگیـری را مراجـع 
اطالعاتی می داند که یادگیرنده در حین یادگیری، تفکر یا طراحی ایده های جدید برحسب 
نیـاز بـه آنهـا مراجعـه می کنـد. برخـی متخصصان بیـن مواد و منابـِع یادگیری تفـاوت قائل 
می شـوند؛ بدین صورت که هرگونه مواد آموزشـی که به یادگیرنده در فرایند یادگیری کمک 
می کند، »مواد یادگیری« نامیده می شود؛ درحالی که منابع یادگیری، مراجع موثقی هستند که 
از اعتبار و روایی علمِی دقیقی برخوردارند )افضل نیا، 1396(. بنابراین، گروه طراح برنامۀ 
درسـی بایـد براسـاس میـزان ارتباط منابع بـا موضوع  و هدف های یادگیری، میزان پوشـش 
محتوای یادگیری، تناسب منابع با ویژگی های فردی، سطح دانش و نیازهای یادگیرندگان، 
روزآمدی منابع، ارتباط منابع با زندگی واقعی و اعتبار علمی، مواد و منابع یادگیری معتبر 

را از میان منابع گسترده انتخاب و تهیه کند )نایدو4 ، 2005(.
بـا توجـه بـه ماهیـت درس مطالعـات اجتماعـی کـه با طیـف گسـترده ای از موضوعات 

1. Kimmers 
2. Light
3. Cox 
4. Naidu 
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محیطـی، تاریخـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی سـروکار دارد و همچنیـن بـا توجه به 
این که در طی فرایند کاوشگری، معلم و دانش آموز به منابع زیاد و متنوعی نیاز پیدا می کنند؛ 
بنابراین، مواد و منابع آموزشی مطالعات اجتماعی از وسعت و تنوع بسیاریبرخورداراست. 
بنابرایـن، مـواد و منابـع آموزشـی در دروس مطالعـات اجتماعی انعطاف خاصـی دارد و با 
توجه به ماهیِت به شـدت متغیر موضوع ها و مسـائل محیطی و اجتماعی در عصر امروز، 
بازنگری دائمی و جزئی در برخی مواد و منابع آموزشـی مطالعات اجتماعی به طور مداوم 
ضـرورت دارد. برخـی معیارهـا و ویژگی های عام که باید در طراحی مواد و منابع آموزشـی 
مطالعـات اجتماعـی در نظـر گرفته شـوند، عبارت انـد از: 1. توجه به فناوری های مناسـب 
و کارآمـِد بـه روز؛ 2. داشـتن تنـوع و جذابیـت الزم بـرای برانگیختـن و تشـویق به یادگیری 
فراگیران؛ 3. برخورداری از کیفیت و مرغوبیت الزم، به طوری که ایمنی و سالمت کاربران 
را حفظ کند و سهولت کاربرد داشته باشد؛ 4. طراحی و تولید آن مقرون به صرفه و متناسب 
با شـرایط و امکانات اقتصادی کاربران باشـد؛ 5. راهنمایی ها و دسـتورالعمل های الزم را 
برای اسـتفادۀ صحیح داشـته باشـد؛ 6. کیفیت یادگیری و میزان تسـلط فراگیر بر موضوع 
را افزایش و بهبود بخشد؛ 7. تجارب واقعی و ملموس را در اختیار فراگیران قرار دهد و 
اسـاس قابِل لمسـی برای تفکر و سـاختن مفاهیم فراهم کند و از توسـل به مفاهیم انتزاعی 
بکاهد؛ 8. امکان تعامل بیشتر را بین دانش آموزان یا معلمان فراهم کند؛ 9. امکان ارزیابی 
از عملکرد دانش آموزان را در سطوح مختلف فراهم کند؛ 10. قابلیت اجرایی داشته باشد 

)فالحیان و همکاران، 1391(. 
به منظور پرورش مهارت های حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی، باید منابع و مواد 
و امکانـات آموزشـی بـرای یادگیـری دانش آموزان و دسترسـی آنها به منابـع و امکانات الزم 
در نظر گرفته شوند. بنابراین، منابع و کتاب های آموزشی به اقتضای مضامین درسی باید 
در اختیار دانش آموزان باشـد؛ امکان دسترسـی به وسـایل نمایشـی سـمعیـ بصری )ویدئوـ 
پروژکتـور(، پوسـتر، مدل هـا و ماکت هـا، انـواع تخته هـا، لوح فشـردۀ آموزشـی و نوارهـای 
ویدئویـی، عکـس و اسـالید و ابـزار و آالت وجود داشـته باشـد؛ امکان دسترسـی به رایانه 
بـرای انجـام جسـت وجو و پژوهـش، مراجعه به منابع کتابخانه ای و اینترنتـی، نرم افزارهای 
آموزشـی و تشـکیل پایگاه داده ها وجود داشـته باشـد؛ منابع مختلف ضروریبرای هر درس 
از قبـل شناسـایی شـودو در اختیـار دانش آمـوزان قـرار گیرنـد؛ از منابـع چاپی متنـوع مانند 
کتاب های آموزشی، مقاله های روزنامه ها، کتاب های مرجع، لغت نامه ها و فرهنگ نامه ها، 
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سال نامه های آماری و اطلس های تاریخی و جغرافیایی و نظایر آن استفاده شود )سلسبیلی، 
1385 الـف(. وسـایل آموزشـی گروهی همچـون بازی های آموزشـی، پازل ها و کارت های 
آموزشـی در زمینۀ رویدادهای روزمره و واقعی زندگی مورد اسـتفاده قرار گیرند )فالحیان 

و همکاران، 1391(. 

د( راهبردهای یاددهی ـ یادگیری
راهبردهـای یاددهی-یادگیـری، تعیین کننـدۀ رویکـرد معلـم بـرای دسـتیابی بـه اهداف 
یادگیرنده هسـتند. به عبارت دیگر، راهبردها مجموعه ای از روش های آموزشـی هسـتند که 
معلـم بـرای رسـیدن بـه اهداف یادگیری از آنها اسـتفاده می کند )محبـی، 1391(. یاددهی 
ـ یادگیـری، فعالیـت  متقابـل بیـن یاددهنـده و یادگیرنـده اسـت که براسـاس طرحی منظم و 
هدف دار و به قصد ایجاد یادگیری در یادگیرندگان انجام می شود. در برخی از موقعیت های 
آموزشی، کنترل این فرایند در اختیار یاددهنده است و در برخی دیگر نیز یادگیرنده، کنترل 
فراینـدرا برعهده می گیرد. براسـاس نظریه های یادگیـرِی یادگیرنده محور، یادگیرنده باید در 
فرایندیادگیری به طور فعال شرکت کند و معلم از طریق راهنمایی، نظارت، ارائۀ بازخورد، 
تسـهیل بحـث و ایجـاد انگیـزه، بـه او در سـاخت دانش کمـک کند )هیسـلوپ1 ، 2004(. 
همچنین، راهبردهای یاددهی-یادگیری به شیوه های کسب محتوا اشاره دارد و تسهیل کنندۀ 
انتقال دانش و اطالعات و فرایندهاییادگیری به فراگیران می باشد )فتحی واجارگاه، 1395(.
شـیوه های جدید و فعال در یادگیری نقش اساسـی برعهده دارند؛اما این شـیوه ها باید 
به گونه ای به کار گرفته شـوند که دانش آموزان به جای ذخیره سـازی اصول و مطالب علمی، 
درگیـر مسـائل اصلـی زندگـی گردند؛ مسـائلی رایاد بگیرنـد که با زندگی واقعـی آنها مرتبط 
باشـد؛ زیرا روش های ابتکاری منطبق با زندگی، موقعیت آموزشـی را جذاب تر و رغبت  و 
تالش فراگیران را در یادگیری افزون تر می کند )بختیار نصرآبادی و علی نوروزی، 1384(. 
آمـوزش مطالعـات اجتماعـی بـا توجـه بـه رویکـرد نهفتۀ آن، یعنـی تربیـت اجتماعی و 
شهروندی و پیوند بسیار نزدیک آن با زندگی روزمره، چنان که با روش های مؤثر، جذاب و 
متناسب با ظرفیت های روانی  دانش آموزان ارائه شود، می تواند به مؤثرترین حوزۀ یادگیری 
و درس مـورد عالقـۀ دانش آمـوزان تبدیـل شـود. بنابرایـن، اسـتفاده از روش هـای متنـوع و 

1. Hislop
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فعال یادگیری در این زمینهالزامی و اجتناب ناپذیر است. به منظور آموزش و یادگیری مؤثر 
مطالعـات اجتماعـی، راهبردهـای یاددهی-یادگیـری بایـد معنادار باشـند؛ یعنی روش های 
تدریس باید با زندگی واقعی دانش آموزان مرتبط باشند. راهبردهای یاددهی-یادگیری باید 
تلفیقی باشند؛ یعنی بین فناوری های گوناگون و متعدد در آموزش و جمع آوری اطالعات 
از طریق اسـتفاده از فیلم ها، اسـالید ها، رایانه ها، منابع نوشـتاری و الکترونیکی، هم آمیزی 
صورت گیرد. راهبردهای یاددهی-یادگیری باید ارزش محور باشند؛ یعنی به گونه ای طراحی 
شـوند که دانش آموزان را به سـوی اهداف ارزشـی و نگرشـی این برنامۀ درسـی سوق دهند. 
راهبردهای یاددهی-یادگیری باید چالش برانگیز باشند؛ یعنی دانش آموزان با موقعیت هایی 
مواجه شوند که یادبگیرند به طور دقیق و فعال گوش کنندو پاسخ هایی مبتنی بر تفکر دربارۀ 
نظـر دیگـران ارائـه دهنـد. راهبردهای یاددهی-یادگیـری باید به گونه ای باشـند که طی آنها 
معلم و فراگیر هردو فعال باشند؛ یعنی معلم با دانش آموزان در فرایندیادگیری، کاوشگری 

و اکتشاف مشارکت می کند )فالحیان و همکاران، 1391(. 
در آموزش مبتنی بر فعالیت  یادگیرنده، فهِم جانشـین تکرار می شـود. روش های فعال، 
طیفی از روش های مختلف را دربرمی گیرند که عبارت اند از: ایفای نقش، مطالعۀ موردی، 
بحث گروهی، نمایش، بارش مغزی، اکتشافی، حل مسئله، بازدید  علمی، پژوهِش مشارکتی 
)ناصری، 1390(. همچنین بهتر است در آموزش مطالعات اجتماعی مبتنی بر رویکرد حل 
مسئله، مجموعه متنوعی از راهبردها، رویه ها و فنونی همچون بارش مغزی، تحلیل کردن، 
پاالیش کردن، اولویت بندی کردن، نمودارکشیدن و جدول بندی، مباحثه، نمایش، بازنمایی 
و فکرکردن تیمی و زوجی به کار گرفته شوند )سلسبیلی، 1385 الف(. بدین ترتیب می توان 
ویژگی هـای راهبردهـای یاددهی-یادگیـری برنامۀ درسـی مطالعات اجتماعـی را براینیل به 
پرورش مهارت های حل مسئله در سه دسته بندی کلِی تعاملی بودن، کاربردی بودن، اکتشافی  

و کاوشگرانه  بودن جای داد. 
ه( فعالیت های یادگیری

فعالیت های یادگیری به مجموعه فرصت هایی گفته می شـود که برای تحکیم و تعمیق 
آموخته های یادگیرنده در برنامۀ درسی ارائه می شوند )راموس1 ، 2004(. در برنامۀ درسی 
فعالیت محـور، فعالیت هـای یادگیـری باید براسـاس اصولی طراحی شـوند کـه در یادگیری 

1. Ramos
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بهتر و سـاخت دانش به فراگیر کمک کنند. برخی از این اصول عبارت اند از: 1. پرورش 
مهارت های سطح عالِی شناختی در یادگیرنده؛ 2. افزایش ظرفیت های خودسنجی و تأمل 
در یادگیرنده؛ 3. افزایش انگیزش فراگیران برای یادگیری بیشتر؛ 4. تقویت حس کنجکاوی 
فراگیران؛ 5. مرتبط بودن با هدف های برنامه؛ 6. ترغیب یادگیری جمعی و گروهی )هولمز1  
و گاردنـر2 ، 2006(. بنابرایـن، بـا اسـتفاد ۀ بهینه از داللت هـای نظریه های یادگیرنده محور، 
می توان فعالیت های یادگیری گوناگونی را در برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی طراحی کرد 
تا با تدارک فرصت های تأمل، خودارزیابی، مطالعۀ مستقل و فعالیت  گروهی، دانش آموز 

به ساخت دانش و به کارگیری مهارت های حل مسئله ترغیب شود.
برای پرورش مهارت های حلمسئله در دانش آموزان، باید مسائل مبهم به عنوان تکالیف 
در حل مسئله مطرح شوند )ان گانگ و همکاران، 2014(. همچنین باید تمرین هایی در 
نظـر گرفتـه شـود کـه مبتنی بر آنها بتوان از راهبردهـای یاددهیـ  یادگیری مختلف همچون 
بـارش مغـزی، فعالیت هـای حـل مسـئلۀ گروهـی و غیره اسـتفاده کـرد. عالوه بر ایـن، باید 
فعالیت هایـی تـدارک دیـد که طـی آنها دانش   آموزان به صورت گروهی بـه جمع آوری داده ها 
و اطالعات از منابع مختلف روی آورند؛ فعالیت هایی که به تصمیم گیری و برنامه ریزی، 
بحـث و اظهارنظـر دربـارۀ مسـائل زندگـی واقعـی نیـاز دارنـد؛ تکالیفـی کـه بـه اسـتفاده از 
مهارت های فرایندیتفکر همچون مشـاهده، مقایسـه، فرضیه سـازی و پیش بینی نتایج نیاز 
دارند و تفکر انتقادی و انجام پروژه های گروهی را برای حل مسائل پیش آمده در موقعیت  

کالس یا خارج از آن، برمی انگیزند )سلسبیلی، 1385 الف(. 

و( محیط یادگیری
در آموزش مطالعات اجتماعی، محیط یادگیری )فضای کالس و مدرسه( باید به خوبی 
و مناسـب در نظـر گرفتـه شـوند. بـا توجـه به اهداف و ماهیت درسـی مطالعـات اجتماعی 
و درنظرگرفتـن این کـه مطالعـات اجتماعـی، دانش آمـوزان را برای زندگـی در اجتماع آماده 
می سـازد، بدیهـی اسـت کـه مؤثرترین فضای آموزشـی بـرای ایـن درس، محیط های واقعی 
زندگی دانش آموزان اسـت؛زیرا یادگیری پایدار به  دلیل عینی  بودن و اسـتفاده از تجربه های 

1. Holmes 
2. Gardner 
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حسی مستقیم مسائل و پدیده ها، عدم تحمیل فضاهای خستگی آور و ماللت بار کالس های 
رسـمی، ایجـاد انگیـزش بـرای یادگیری و مشـاهدۀ دقیق از مهم ترین فایده هـای آموزش در 
محیط هـای واقعـی زندگـی اسـت که به دلیل پیوند میـان درس و زندگی موجـب کاربردی تر 

شدن محتوای آموزش می شود )فالحیان و همکاران، 1391(. 
کالس درِس مطالعاِت اجتماعی باید بزرگ باشد و از فضای کافی برخوردار باشد تا 
بتوان نوع چیدمان میز و نیمکت  ها را به گونه ای ساماندهی کرد که برای انجام کار گروهی 
مناسـب باشـد. دیوارها و فضای کالس این درس باید جذابیت الزم را برای دانش آموزان 
داشته باشد و جای مناسبی روی دیوار برای نصب پوستر، تصاویر و اعالمیه  در نظر گرفته 
شود؛ فضای ساکتی برای فکرکردن )فردی و گروهی( وجود داشته باشد؛ کتابخانۀ  مدرسه 
غنی باشد؛فضای یادگیری راحت باشد تا دانش آموزان بتوانند به راحتی با هم تعامل داشته 

باشند )سلسبیلی، 1385 الف(. 
عـالوه بـر فضـای کالبـدی، فضـای حاکـم بـر روابـط متقابـِل عاطفـی  میـان معلـم و 
دانش آمـوزان از یک  سـو و دانش آمـوزان بـا یکدیگـر در کالس  درس مطالعـات اجتماعـی، 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. به  وجـودآوردن فضـای اعتمـاد و احتـرام متقابـل و 
به کارگیری شـیوه های مشـارکتی در فرایندو مراحل مختلف آموزش، مهم ترین رکن روابط 
معلم و دانش آموز در کالس درس مطالعات اجتماعی اسـت. برای ارائۀنظر ها و ایده های 
دانش آموزان و شنیدنحرف های آنها باید فضای مناسب فراهم آورده شود. در کالس درس 
مطالعات اجتماعی، ضمن به وجودآوردن فضای رقابت سالم، باید زمینه برای بروز و ظهور 
استعدادهای فردی مساعد شده و روحیۀ کار گروهی و مشارکت در کودکان تقویت شود 

)فالحیان و همکاران، 1391(. 

ز( نقش یادگیرنده
چنان کـه گفتـه شـد، در نظریـۀ سـازنده گرایی کـه تکامل یافتـۀ دیدگاه هـای شـناختی و 
فراشـناختی اسـت، حل مسـئله جایـگاه ویـژه ای دارد )مهرمحمـدی، 1374(. طبق دیدگاه 
سـازنده گرایی، افـراد بیشـتر آنچـه را یـاد می گیرنـد و می فهمنـد، خـود می سـازند و شـکل 
می دهند. به عبارتی، یادگیرندگان دانش خود را از تجربه های شان به دست می آورند )سیف، 
1395(. بر این  اساس، یادگیری مبتنی بر سازنده گرایی سه نقش متفاوت برای یادگیرنده 

قائل است:
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یادگیرندۀ فعال: در فرایندیاددهی-یادگیری باید شـرایطی فراهم شـود که دانش آموزان   .1
خودشان به تجربه  و علم آموزی دست بزنند و به تولید دانش بپردازند. 

یادگیرنـدۀ اجتماعـی: به دلیـل ماهیـت اجتماعـی انسـان بایـد شـرایطی فراهـم آیـد کـه   .2
دانش آموزان به شیوۀ مشارکتی در فعالیت ها و تجربیات یادگیری سهیم و شریک شوند.
یادگیرندۀ خالق: فرصت ها و تجربیات یادگیری را باید به گونه ای ایجاد و سازماندهی   .3

کرد که اندیشه و تفکر خالق یادگیرندگان به کار گرفته شود )مهرمحمدی، 1374(. 

ح( نقش معلم
یـک هـدف عمـدۀ معلمـان، یـاددادن مهارت هـای اسـتدالل  بـه دانش آمـوزان و توسـعۀ 
آن اسـت و این کـه در بافـت موضوع هایـی کـه درس می دهنـد، دانش آمـوزان آن را اسـتفاده 
کنند. این هدف مشترک معلمان مطالعات اجتماعی،ناشی از نگرانی  آنها برای آماده کردن 
دانش آموزان شـان به عنـوان شـهروندانی فعـال اسـت و نیـز این که کارکردی مؤثـر در جامعه 
داشـته باشـند. معلمـان می خواهنـد دانش آموزان شـان از دانش تاریخی، علمـی و اجتماعی 
برای دلیل آوردن و تصمیم گیری دربارۀ مسائل عمومی و اشارت های آن مسائل برای زندگی 
شخصی شان استفاده کنند )ون سیکل1 ، 1990(. بنابراین، در فرایندیاددهی-یادگیری معلم 
بایـد شـرایطی را فراهـم کنـد کـه دانش آمـوزان ضمـن برخورد بـا یک موقعیت مسـئله ای به 
بررسی دانش و تجارب قبلی خود توجه کننندو درنهایت، مجددًا تجربیات و دانش خویش 

را در سطح باالتری بازسازی و سازماندهی کنند )سیف، 1395(. 
طبـق ایـدۀ دیویـی، به جـای این کـه معلـم مشـکل های معینـی را بـرای شـاگرد طـرح و 
حـل کنـد، بایـد توانایـی حل مشـکل را در او بپـرورد. کار معلم بیـش از هرچیز راهنمایی 
دانش آمـوزان و یـاری آنـان در کار پژوهـش اسـت. معلـم بایـد تـا آن جایـی کـه می تواند از 
بیـان اندیشـه ها به صـورت قطعـی و جزمـی خـودداری کند؛زیـرا ایـن  کار سـبب می شـود 
دانش آموزان همۀ مسـائل مهم را از پیش حل شـده بپندارند )نقیب زاده، 1394(. معلم با 
هنـر خـاص خـود باید بتواند دانش آمـوزان را با یک موقعیِتمسـئله دار مواجه کند یا این که 
سـؤالی را طـرح کنـد کـه بـرای دانش آموزان تازگی داشـته باشـد و آنهـا را وادار به تفکر و 
اندیشـیدن کند. معلم می تواند با یاددادن شـیوه های حل مسـئله، تفکر دانش آموزان را به  

1. Van Sickle 
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شکل صحیح هدایت کند و به آنها کمک کند تا شیوۀ  صحیح اندیشیدن را در برخورد با 
مسائل یاد بگیرند )راستگو، 1383(. 

در طـی فرایندآمـوزش، آنچـه برای معلم مهم اسـت، توسـعۀ شـناخت عمیـق یادگیرنده 
از طریـق بحـث گروهـی و تسـهیل  یادگیـری بـرای یادگیرنـده اسـت )گیبسـون1  و کمپبل2 ، 
2000(. در کالس های درسـی که معلمان از راهبردهای یادگیری فعال اسـتفاده می کنند، 
معلم راهنمای یادگیری دانش آموزان است؛ زیرا زمینه را برای استقالل در یادگیری فراهم 
می کنـد و بـه پـرورش خالقیـت آنان یاری می رسـاند. در این گونه کالس ها، معلمان کمتربه 
کتاب  درسی تکیه می کنند، برای هدایت دانش آموزان از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و 
تدریس خود را با توجه به نیازها و پیش زمینه های خاص دانش آموزان سازماندهی می کنند 
)تورانی و آقازاده، 1385(. نقش معلم؛ دادِن انگیزه، تحلیل عملکرد و ارائۀ بازخورد است 
)کرمـی، 1389(. یکـی دیگـر از مسـئولیت های کلیـدی معلـم، انتخـاب و ارائۀمسـئله های 
مناسـب اسـت. معلم با انتخاب مسـئله های مناسـب، شرایط مناسـب را برای دانش آموزان 
فراهم می کند تا آنها درگیر فرایندمعنادار حل مسـئله شـوند )مکینتاش و جرت، 1385(. 
بنابراین، معلم الگوهایی با تأکید بر کاربرد مؤثِر حل مسئله را بازنمایی می کند و خود را 
الگو قرار می دهد و مهارت های موردنیاز حل مسئله را آموزش می دهد )سلسبیلی، 1385 
الف(. به عبارت دیگر، معلم می تواند با الگو قراردادن خود در شیوه های حل مسئله، از راه 
مشـاهده به دانش آموزان کمک کند. معلم باید دانش آموزان را تشـویق کند تا در حل کردن 
مسائل با یکدیگر همکاری کنند و تا پیداکردن جواب کامل مسئله به فعالیت های خود ادامه 
دهنـد، معلـم بایـد در کالس درس فضایـی آزاد فراهم کند تا مشـّوق کاوش های کنجکاوانه 
دانش آموزان باشـد. همچنین، معلم باید به فعالیت های حل مسـئلۀ دانش آموزان بازخورد 

بدهد )سیف، 1395(. 
ط( ارزشیابی

ارزشـیابی، یک فرایندو راهکار جهت تعیین میزان تحقق هدف های یک برنامه تلقی 
می شـود )نـادری و سـیف نراقی، 1394(. ارزشـیابی کالسـی می توانـد بـه بهبـود یادگیـری 
بینجامد و در کشف نقاط ضعف و قّوت فعالیت های یاددهی-یادگیری به آنان کمک کند. 

1. Gibson 
2. Campbell 
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در چنین حالتی، ارزشیابی به موازات فرایندیاددهی-یادگیری به کار می رود و از نتایج آن، 
به صورت مستمر برای بهبود فرایندیادگیری استفاده می شود. به عبارتی، آموزش و ارزشیابی 
دوجریان جدا از یکدیگر نیستند، بلکه به عنوان دوجریان پیوسته اند که هرگاه یادگیری رخ 
دهد، ارزشـیابی نیز در کنار آن حضور دارد. هدف هردو جریان، یادگیری اسـت و می توان 

از ارزشیابی برای یادگیری بهتر و بیشتر استفاده کرد )فالحیان و همکاران، 1391(. 
     برنامه های درسی مطالعات اجتماعی بر یادگیری دانش آموزان از طریق جست وجو و 
کاوش تأکید دارد. به  همین  دلیل، معلمان باید راهکارهای گوناگونی را برای ارزشیابی از 
اهداف در حیطه های مختلف به کار گیرند؛ به طوری که با چنین هدف هایی تناسب داشته 
باشـند یـا میـزان تحقق آنهـا را ترغیب کنند )بوچانن1 ، 2004(. بر این اسـاس، ارزشـیابی 
از آموخته هـای فراگیـران در برنامـۀ درسـی بایـد مبتنـی بر چنین اصولی باشـد: 1. ابزارها و 
تکالیف ارزشیابی با هدف های یادگیری متناسب باشند؛ 2. راهبردهای ارزشیابی بخشی 
از تجربۀ یادگیری تلقی شوند؛ 3. از راهبردها و ابزارهای متعددی برای ارزشیابی استفاده 
شود؛ 4. به طور مستمر بر کیفیت راهبردهای ارزشیابی نظارت شود؛ 5. ارزشیابی به قصد 

ارائۀ بازخورد و بهبود در یادگیری اجرا شود )نایدو، 2005(. 
     یکـی از اصـول مهـم ارزشـیابی در برنامـۀ درسـی، اسـتفاده ا ز راهبرد هـا و ابزارهای 
متعدد در ارزشیابی است. براساس هدف ها و فعالیت های یادگیری برنامۀ درسی مطالعات 
اجتماعـی، راهبردهـای گوناگونی را می  توان برای ارزشـیابی از آموخته های فراگیران به کار 
گرفـت تـا تصویـر دقیقـی از آموخته هـای فراگیـران به دسـت آیـد. برخـی از آنهـا عبارت اند 
از: خودسـنجی، سـنجش هم سـاالن، بحث گروهی، پوشۀکار، ارزشـیابی از طریق والدین، 

آزمون های عملکردی )فالحیان و همکاران، 1391(. 
  بـا توجـه بـه آنچـه دربـارۀ هریـک از عناصـر برنامـۀ درسـی مطالعـات اجتماعـی برای 
نیل به پرورش مهارت  های حل مسـئله در دورۀ ابتدایی گفته شـد، ویژگی های این عناصر 
به منظورتربیت دانش آموزانی که از توانایی حل مسئلۀ اجتماعی برخوردار باشند، در جدول 

شمارۀ )1( ارائه شده است. 

1. Buchanan 
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جدول 1: مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی برای نیل به پرورش 

مهارت  های حل مسئله در دورۀ ابتدایی
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1. رشـد عقالنـی دانش آمـوز )درک صحیـح مطلـب، مقایسـۀ نظـرات، درک 
ارتباط بین مطالب، استنتاج و استدالل کردن، ارزیابی و قضاوت کردن(

و  داده هـا  فرایندیتفکـر )مشـاهده کردن، گـردآوری  پـرورش مهارت هـای   .2
اطالعات، تدوین فرضیه و آزمودن آن(

اجتماعـی،  )مشـارکت  دانش آمـوزان  عاطفـی  توانمندی هـای  پـرورش   .3
مهارت هـای ارتباطـی، توانایـی نقـادی اجتماعـی، تربیـت اجتماعی، گسـترش 
بهداشت روانی، تقویت هویت ملی ـ مذهبی ایرانی، ایجاد انگیزش و نگرش 

مثبت در دانش آموزان، برخورد مسؤالنۀ اجتماعی و محیطی(
4. تقویـت مهارت هـای اساسـی یادگیـری الزمزندگـی خانوادگـی و شـهروندی 
)مهارت هـای تصمیم گیـری، همـکاری و مشـارکت، افزایـش دانـش و سـواد 

اجتماعی، تقویت ژرف اندیشی و تعمیق یادگیری(
5. پـرورش توانایـی یادگیـری خودراهبـری و یادگیـری مادا م العمـر )یادگیـری 

مهارت  های چگونه یادگرفتن، مهارت برنامه ریزی و نقشه کشیدن برای آینده(
6. تربیت اخالقی دانش آموز )تقویت و درونی سازی ارزش های اخالقی مانند 

عدالت، انصاف  و...(
7. تربیت شهروند مطلوب )تربیت شهروند کنجکاو و جست وجوگر، شهروند 
دارای سـواد علمی-فناورانه، شـهروند فعال، آگاه و مسـئول، شـهروند خالق 

و منتقد(

براسـاس یافته هـای پژوهـش، برنامۀ درسـی پـرورش مهارت های حل مسـئله در درس 
مطالعـات اجتماعـی دورۀ ابتدایـی )مضمـون فراگیـر( ابعـادی چون اهداف، محتـوا، مواد 
و منابـع آموزشـی، راهبردهـای یاددهی-یادگیری، فعالیت های یادگیـری، محیط یادگیری، 
نقش یادگیرنده، نقش معلم، ارزشیابی به عنوان مضامین سازمان دهنده دارد که هریک از 
ایـن مـوارد دارای ابعـاد مختلفـی به عنوان مضامین پایه هسـتند. مراجعـه به مبانی نظری و 
پژوهشـی نشـان می دهد مضامین سازمان دهنده و پایۀ برآمده از چارچوب تحلیل مضمون 

با مبانی نظری و پیشینه های پژوهشی هم سوست.
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ادامۀ جدول 1: مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی برای نیل به پرورش 

مهارت  های حل مسئله در دورۀ ابتدایی

بحث و نتیجه گیری

تصمیم های طراحی برنامۀ درسی در دو سطح عام و خاص شکل می گیرد. در سطح عام، 
دربارۀ مبانی و عوامل اثرگذار بر برنامۀ درسی و در سطح خاص هم دربارۀ عناصر برنامه و 
چگونگی روابط بین آنها تصمیم گیری می شود. هراندازه تصمیم های اتخاذشده در دوسطح 
از تجانس و هم خوانی بیشتری برخوردار باشند، طرح برنامۀ درسی کیفیت باالتر و قابلیت 
اثرگذاری بیشتری خواهد داشت )سراجی و همکاران، 1386(. برای طراحی برنامۀ درسی 
مطالعات اجتماعی،براینیل به پرورش مهارت های حل مسئلهدر سطح عام، باید عواملی 
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محتوا

1. فعالیت محور بـودن )ایجـاد عالقـه در دانش آمـوز بـرای انجـام کار تیمـی، 
تواناسـاختن دانش آمـوز در فراینـد کاوشـگری محیطـی و اجتماعـی، ترغیـب 
یادگیری فعال با اسـتفاده از مواد و وسـایل آموزشـی متنوع و متناسـب، ایجاد 
مشارکت و تعامل فعال بین یادگیرنده و موضوع یادگیری، تدارک موقعیت های 
حـل مسـئله بـا طـرح سـؤال های متنوع، جـدول و...، تناسـب داشـتن محتوا با 
ساختار و ماهیت نظام پردازش یادگیرندگان، ارائۀ محتوای تعاملی با استفاده 

از بازی، تمرین آموزشی، جدول و...(
2. منطقی بودن )تناسب محتوا با قانون مندی ها و اهداف برنامۀ درسی، تناسب 
محتـوا بـا عوامـل و ارزش هـای اجتماعـی ازجملـه فرهنـگ، پیشـرفت علوم و 
فنـاوری ، مسـائل و نیازهـای جامعـۀ ملی و علمی، مسـائل و ارتباطات جهانی؛ 
تناسب محتوا با ویژگی ها، استعدادها، نیازها، سطوح و سبک های یاگیری و 
رشـدی یادگیرنـدگان »توجه به تفاوت های فـردی یادگیرندگان«؛ ارائۀ محتوا از 
سـاده به پیچیده؛ تقسـیم بندی مطالب و سـرفصل های دروس به طور منطقی؛ 
ایجاد رابطۀ منطقی بین مطالب هر فصل با عنوان آن فصل؛ ایجاد تناسب بین 

محتوای یادگیری و مواد و وسایل آموزشی به کارگرفته شده(
3. صراحت داشـتن )ایجاد ارتباط بین مطالب با زندگی روزمرۀ دانش آموزان، 
ایجاد انگیزش و عالقه در دانش آموزان نسبت به موضوع های درسی، اجتناب 
از پیچیدگی و ابهام در موضوع ها و مطالب درسـی، اسـتفاده از منابع متنوع و 

معتبر به منظور روزآمدسازییدانش یادگیرندگان(
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مانند نظریه های یادگیرنده محور و به ویژه نظریۀ سازنده گرایی را مدنظر قرار داد. در سطح 
خاص، باید نحوۀ اثرگذاری این عامل بر عناصر برنامۀ درسی بررسی شود. بر این اساس، 
پاسـخ گویی به سـؤال  اصلی پژوهِش حاضر که شناسـایی ویژگی  های عناصر برنامۀ درسی 
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مواد و منابع آموزشی

1. تناسب مواد و منابع آموزشی با فناوری های اطالعات و ارتباطات 
2. تناسب منابع با ویژگی های فردی، سطح دانش و نیازهای یادگیرندگان

3. ارتباط منابع با زندگی واقعی و رویدادهای جاری جامعه
4. ارتباط منابع با موضوع  و هدف های یادگیری هر درس

5. پوشش دادن محتوای یادگیری
6. داشتن تنوع و جذابیت برای برانگیختن و تشویق به یادگیری فراگیران

7. بهبود بخشی به کیفیت یادگیری و میزان تسلط فراگیران بر موضوع
8. فراهم سازی امکان تعامل بیشتر بین فراگیران

9. تأکید بر تجارب واقعی و ملموس برای تفکرکردن

راهبردهـای یاددهـی ـ 
یادگیری

1. تعاملی بودن )تشویق دانش آموزان به حل مسئلۀ گروهی، تشویق دانش آموزان 
به کار در گروه های کوچک، تشـویق دانش آموزان به انجام تحقیق و تفحص، 
تشـویق دانش آموزان به اظهارنظر شـخصی دربارۀ موضوع های درسی، تشویق 
دانش آمـوزان بـه یادگیـری از راه مشـاهده و الگوگیـری از رفتـار دیگـران به ویژه 
رفتار معلم در هنگام حل مسـئله، تدارک فرصت  های گوناگون تعامل با سـایر 
دانش آمـوزان و منابـع متفـاوت، تأکیـد بـر پرسشـگری نقادانـه و اسـتداللی در 
کالس درس، توجـه بـه بـارش مغـزی بـرای بیـان ایده هـای آنـی دانش آمـوزان 
دربـارۀ موضـوع درس، به کارگیری مهارت های فرایندی از جمله تحلیل کردن، 

پاالیش کردن، اولویت بندی کردن و غیره.
2. کاربردی بـودن )تشـویق دانش آمـوزان بـه ایفـای نقـش، تأکیـد بـر یادگیـرِی 
راه های یادگیری، توجه به سبک های یادگیری و تفاوت های فردی دانش آموزان، 
تأکیـد بـر فراینـد به جـای تأکیـد بـر محصـول، تأکید بـر جمـع آوری اطالعات 
توسط دانش آموزان از طریق مراجعه به منابع مختلف و در دسترس، بازنمایی 
موقعیـت  مسـئله طبـق عالـم واقـع، تناسـب با سـاختار عقالنـی دانش آمـوزان، 

تشویق دانش آموزان به کشف راه حل های خالقانه و ابتکاری.
3. اکتشـافی و کاوشـگرانه بودن )تشـویق دانش آموزان به انجام پروژه ، تشـویق 
دانش آمـوزان بـه انجـام مطالعـۀ موردی، تأکید بـر روبه روشـدن دانش آموزان با 

موقعیت های چالش برانگیز و نه  تنش زا(.

ادامۀ جدول 1: مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی برای نیل به پرورش 

مهارت  های حل مسئله در دورۀ ابتدایی
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مطالعـات اجتماعـی بـرای نیـل بـه پـرورش مهارت هـای حـل مسـئله در دورۀ ابتدایی بود، 
می تواند برنامه ریزان درسی را در طراحی برنامۀ درسی مدنظر یاری دهد. یافته های حاصل 
از پژوهش حاضر که ارائه دهندۀ عناصر الزم برای تدوین برنامۀ درسی پرورش مهارت های 
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فعالیت های یادگیری

1. مرتبط بودن با هدف های برنامۀ درسی
2. ارائۀ تکالیف و تمرین هایی مبتنی بر راهبردهای یاددهیـ  یادگیری گوناگون 

همچون بارش مغزی، تحلیل کردن و غیره.
3. تدارک دیدن مسـائل مبهم و عجیب به عنوان تکالیف در حل مسـئله و ارائۀ 

پاسخ و راه حل برای آنها
4. فعالیت های مبتنی بر تعامل و مشارکت به منظور ارائۀ راه حل  مسئله

5. فعالیت هـای مبتنـی بر تصمیم گیری، برنامه ریزی، بحث و اظهارنظر دربارۀ 
مسائل جاری

6. فعالیت های مبتنی بر مهارت های فرایندی همچون مشاهده کردن، گردآوری 
اطالعات، فرضیه سازی، پیش بینی نتایج، آزمودن فرضیه ها و گزارش  نتایج 

7. فعالیت های مبتنی بر تفکر انتقادی و تفکر خالق
8. فعالیت های مبتنی بر زمینه ها و مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی و غیره.

محیط یادگیری

1. برخورداربـودن از ویژگی هـای فضایی-کالبـدی )بزرگ بودن ابعاد کالس، 
پیونـد میـان فضای آموزشـی کالس بـا محیط های واقعی زندگـی دانش آموزان، 
نحـوۀ آرایـش و چیدمـان میـز و نیمکت هـای کالس به طـوری کـه امـکان کار 
گروهـی را میسـر سـازد، رنگ آمیـزی مناسـب دیوارهـای کالس، درنظرگرفتـن 
فضای مناسـب روی دیوارها برای نصب پوسـتر، تصویر و اعالمیه ، قراردادن 
قفسـه ها و ویترین های مناسـب برای نگهداری نرم افزارها، فیلم ها و اسـالیدها 
و عکس هـا و مدل  هـا و ماکت هایـی کـه توسـط دانش آموزان سـاخته می شـود، 
آمـوزش برخـی از مضامیـن درسـی در فضاها و محیط های خـارج از کالس و 

خارج از مدرسه( 
2. برخورداربودن از ویژگی های روانی-عاطفی )ایجاد رابطۀ عاطفی و متقابل 
میان معلم و دانش آموزان، برقراری روابط متقابل میان دانش آموزان با یکدیگر، 
ایجاد فضای سرشار از اعتماد و احترام متقابل، ایجاد فضای یادگیری راحت 
بـرای ارائـۀ نظرهـا و ایده هـای دانش آمـوزان، وجـود فضـای رقابتـی سـالم در 
کالس، ایجاد فضای ساکت برای فکرکردن به صورت فردی و گروهی، توجه 

به تفاوت های فردی دانش آموزان(

ادامۀ جدول 1: مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی برای نیل به پرورش 

مهارت  های حل مسئله در دورۀ ابتدایی
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حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی است، نشان می دهد که مهارت های 
حل مسئله در حوزۀ اجتماعی دارای مفهومی بسیار وسیع و متنوع است و تدویِن آن نیازمند 
توجه به عناصر و مؤلفه های بسیاری است. با تلخیص داده ها، مضامین مشابه و تکراری 
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نقش یادگیرنده

1. فعال بـودن )دانش آمـوز بایـد ضمـن برخـورد با یـک موقعیت مسـئله ای، به 
بررسـی دانـش و مهـارت و تجـارب قبلـی خود توجه کندو مجـددًا تجربیات و 

دانش خویش را در سطح باالتری بازسازی و سازماندهی کند(. 
2. اجتماعی بـودن )دانش آمـوزان بایـد با یکدیگر کار کنند و دربارۀ تجربه ها و 

آموخته های خود بحث کنند و به تفسیر و نقد آنها بپردازند(. 
3. خالق بـودن )دانش آمـوزان بایـد به هنـگام حـل مسـئله و مشکل گشـایی، از 
توانایی تفکر خالق خود برای ارائۀ راه حل های ابتکاری و جدید استفاده کنند(. 

نقش معلم

1. راهنما و تسهیل کنندۀ یادگیری
2. فراهم کردن موقعیت های مسئله دار

3. دادن انگیزه، تحلیل عملکرد و ارائۀ بازخورد به دانش آموزان 
4. انتخـاب مسـئله های خـوب بـرای درگیرکـردن دانش آمـوزان در فراینـد حـل 

مسئله
5. ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل، دوستی و همدلی بین دانش آموزان 
6. سازماندهی مطلوب فعالیت های مشارکتی به منظور پویاسازی فضای کالس

7. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان
8. آموزش شیوۀ صحیح فکرکردن و تقویت مهارت های فرایند تفکر در زمینۀ 
مسائل و روابط اجتماعی و تصمیم گیری ها از طریق تعامل مناسب معلمان با 

دانش آموزان در موقعیت های مختلف در کالس درس
9. به روزبـودن اطالعـات و دانـش معلـم در حوزۀ رویدادهای جاری و مسـائل 

اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی

ارزشیابی

1. منطقی بـودن )تناسـب ابزارها و تکالیف ارزشـیابی بـا هدف های یادگیری، 
تلقی کردن راهبردهای ارزشـیابی به عنوان بخشـی از تجربه یادگیری، اسـتفاده 
از راهبردهـا و ابزارهـای متعـدد بـرای ارزشـیابی، نظـارت مسـتمر بـر کیفیـت 
راهبردهای ارزشـیابی مسـتمر و پایانی، انجام ارزشیابی به قصد ارائۀ بازخورد 

و بهبود در یادگیری و عملکرد دانش آموزان(
2. مبتنی بـودن بـر شـواهد )مشـاهدۀ پیشـرفت دانش آمـوزان در حـل مسـائل 
و  درجه بنـدی  مقیـاس  فهرست وارسـی،  طریـق  از  ناشـناس  و  غیرمعمـول 
و  پوشـۀکار  از  اسـتفاده  هم سـاالن؛  سـنجش  خودسـنجی؛  واقعه نـگاری؛ 

یادداشت های روزانه و ارزشیابی از طریق والدین.

ادامۀ جدول 1: مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی برای نیل به پرورش 

مهارت  های حل مسئله در دورۀ ابتدایی
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در متن های مدنظر که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، با یکدیگر تلفیق شدند و در نهایت 
مؤلفه های برنامۀ درسی پرورش مهارت های حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ 
ابتدایی در قالب ُنه عنصر برنامۀ درسی )اهداف، محتوا، مواد و منابع آموزشی، راهبردهای 
یاددهی-یادگیـری، فعالیت هـای یادگیـری، محیط یادگیری، نقـش یادگیرنده، نقش معلم، 
ارزشیابی( پیاده سازی و شناسایی شد. در بخش هدف هفت مضمون پایه،در بخش محتوا 
سـه مضمون پایـه، در بخـش مـواد و منابع آموزشـی ُنه مضمـون پایه؛ در بخـش راهبردهای 
یاددهی-یادگیری سه مضمون پایه،در بخش فعالیت های یادگیری هشت مضمون پایه، در 
بخش محیط یادگیری دومضمون پایه،در بخش نقش یادگیرنده سه مضمون پایه، در بخش 

نقش معلم ُنه مضمون پایه و در بخش ارزشیابی دومضمون پایه شناسایی شدند.
براسـاس یافته هـای پژوهـش، مضامیـن پایـه مربوط به هریـک از عناصر برنامۀ درسـی 

پرورش مهارت های حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی عبارت اند از:
الـف( هدف هـای برنامـۀ درسـی: در بخـش عنصـر هـدف، یافته هـا نشـان می دهـد 
مؤلفه های هدف شـامل 7 مقولۀ کلی )رشـد عقالنی دانش آموزان، پرورش توانمندی های 
عاطفـی دانش آمـوزان، پـرورش مهارت هـای فراینـدی تفکـر، تقویـت مهارت های اساسـی 
یادگیـری ضروریزندگـی خانوادگـی و شـهروندی، پـرورش توانایـی یادگیـری خودراهبـری 
و یادگیـری مادام العمـر، تربیـت اخالقـی دانش آمـوزان، تربیـت شـهروند مطلـوب( اسـت. 
هرکدام از این مقوله ها از خرده مقوله های متعددی تشـکیل شـده اسـت که به ترتیب رشـد 
عقالنی دانش آموز شامل درک صحیح مطلب، مقایسۀ نظرات، درک ارتباط بین مطالب، 
اسـتنتاج و اسـتدالل کردن، ارزیابـی و قضاوت کـردن؛ پرورش مهارت هـای فرایندی تفکر 
شـامل مشـاهده کردن، گـردآوری داده هـا و اطالعـات، تدوین فرضیه و آزمـودن آن،پرورش 
توانمندی هـای عاطفـی دانش آمـوزان شـامل مشـارکت اجتماعـی، مهارت هـای ارتباطـی، 
توانایی نقادی اجتماعی، تربیت اجتماعی، گسترش بهداشت روانی، تقویت هویت ملی-
مذهبی ایرانی، ایجاد انگیزش و نگرش مثبت در دانش آموزان، برخورد مسؤالنۀ اجتماعی 
و محیطی، تقویت مهارت های اساسی یادگیری ضروریزندگی خانوادگی و شهروندی شامل 
مهارت های تصمیم گیری، همکاری و مشارکت، افزایش دانش و سواد اجتماعی، تقویت 
ژرف اندیشی و تعمیق یادگیری،پرورش توانایی یادگیری خودراهبری و یادگیری مادا م العمر 
شامل یادگیری مهارت  های چگونه یادگرفتن، مهارت برنامه ریزی برای آینده، تربیت اخالقی 
دانش آمـوز شـامل تقویـت و درونی سـازی ارزش های اخالقی مانند عدالـت، انصاف  و ...، 
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تربیت شـهروند مطلوب شـامل تربیت شـهروند کنجکاو و جسـت وجوگر، شـهروند دارای 
سـواد علمی-فناورانه، شـهروند فعال، آگاه و مسـئول، شـهروند خالق و منتقد می شـوند. 
ایـن یافتـه بـا نتایج پژوهش حسـن زاده )1389(، رمضانی )1393(، برنامۀ درسـی انتاریو 
)2013(، سلسبیلی )1385 الف( و سولومون )1987( هم خوان است. اهداف این برنامۀ 
درسی باید خالصه و مطلوب باشدو ایده آل مناسب را به تصویر بکشد. مادامی که اهداف 
این برنامۀ درسی به درستی انتخاب نشوند و تحقق نیابند، پرورش مهارت های حل مسئله 

در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی دور از انتظار خواهد بود.
ب( محتوا: محتوای برنامۀ درسی مطالعات اجتماعیباید براساس مالک هایی همچون 
فعالیت  محوربودن، منطقی  بودن و صراحت  داشـتن انتخاب شـوند. به عبارت دیگر، عمیق 
و ژرف بودن، دانش آموزمحوری و مسئله محوری باید در انتخاب محتوا مدنظر قرار گیرد. 
عالوه بر این، محتوا باید به گونه ای سازماندهی شود که به فهم عمیق، انگیزش یادگیرنده و 
ساخت دانش  در یادگیرنده یاری رساند. نکتۀ دیگر این که در انتخاب و سازماندهی محتوا 
باید به ویژگی های یادگیرندگان و به روزبودن مسائل و رویدادهای اجتماعی توجه کرد. این 
یافتـه بـا نتایـج پژوهش های احمدی )1385(، حاجی زاده و آتشـک )1394( و سلسـبیلی 
)1385 الـف( مطابقـت دارد.انتخـاب و سـازماندهی محتـوا به عنوان دومین گام اساسـی 
در برنامه ریـزی درسـی مطالعـات اجتماعـی بایـد بر حل مسـائل اجتماعی متمرکز باشـد تا 

دانش آموزان را درفرایندحل مسئله درگیر کند.
ج( مـواد و منابـع آموزشـی: مواد و منابع آموزشـی بسـیار گسـترده اند. بـرای انتخاب 
منابـع معتبـر بایـد بـه 9 مضمون پایـه توجه کرد: ارتباط با موضوع یادگیری، میزان پوشـش 
موضوع یادگیری، میزان تناسـب با هدف های کلی برنامۀ درسـی، میزان تناسـب با دانش، 
عالقه و نیازهای دانش آموزان، روزآمدی و کاربردی بودن منابع، متنوع و جذاب بودن منابع، 
امـکان  اسـتفاده از منابـع در یادگیر ی هـای مشـارکتی، خلِق تجارب واقعـی و ملموس برای 
دانش آمـوزان. ایـن یافتـه بـا نتایج پژوهش های نایـدو )2005( و سلسـبیلی )1385 الف( 
سـازگاری دارد.مـواد و منابـع آموزشـی بـه عنـوان وسـایل و ابزارهایـی کـه فرایندیاددهـی-
یادگیری را تسـهیل می کنند، باید با موضوع درس های اجتماعی سـازگاری داشـته و برای 
دانش آموزان ابتدایی قابل  استفاده و جذاب باشند. بدین ترتیب انتظار می رود که هم معلمان 

و هم دانش آموزان برای به کارگیری آنها در حل مسائل اجتماعی رغبت نشان دهند.
د( راهبردهای یاددهی-یادگیری: راهبردهای یاددهی-یادگیری باید از ویژگی هایی 
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نظیـر تعاملی بـودن )حـل مسـئلۀ گروهـی، یادگیـری مشـارکتی، بـارش مغـزی، مباحثـه(، 
کاربردی بودن )ایفای نقش، توجه به فرایند به جای محصول، جمع آوری اطالعات از طرق 
مختلف، تناسـب با سـاختار عقالنی دانش آموزان( و اکتشـافی و کاوشـگرانه بودن )انجام 
پروژه ، مطالعۀ موردی، مواجهه با موقعیت های چالش برانگیز( برخوردار باشند. این یافته با 
نتایج پژوهش های هیسلوپ )2004(، بختیار نصرآبادی و علی نوروزی )1384(، ناصری 
)1390( و سلسـبیلی )1385 الـف( هم سوسـت.راهبردهای یاددهی-یادگیـری بـه عنوان 
شیوه ای برای تحقق اهداف و پیاده سازی محتوا باید طوری انتخاب شوندکه دانش آموزان 
را در حـل مسـائل اجتماعـی درگیـر  کنـد و تفکـر آنهـا را در حـوزۀ موضوع هـای اجتماعـی 

روزمره نقد کند.
هــ( فعالیت  هـای یادگیـری: محیـط یادگیری برنامۀ درسـی مطالعـات اجتماعی برای 
پرورش مهارت های حل مسـئله، محیط فعالیت محوری اسـت که دانش آموزان با شـرکت 
در فعالیت  هـای گوناگـون دانـش خـود را شـکل می دهنـد. با توجه به نظریۀ سـازنده گرایی، 
این فعالیت ها باید براسـاس اصولی طراحی شـوند تا یادگیرنده را به تفکر، تأمل، یادگیری 
فعال و حل مسئله وادار سازند. این اصول عبارت اند از: پرورش مهارت های سطح عالی، 
ترغیب حس کنجکاوی دانش آموزان، مرتبط بودن فعالیت های یادگیری با هدف های برنامۀ 
درسـی، کمـک بـه سـبک های یادگیری گوناگـون، ایجاد ارتبـاط بین فعالیت هـای یادگیری، 
ترغیب یادگیرنده به فعالیت  گروهی، تدارک فعالیت هایی مبتنی بر رویدادهای واقعی، ارائۀ 
تکالیـف و مسـائل مبهـم و عجیـب در حـل مسـئله. این یافته با نتایـج پژوهش های هولمز 
و گاردنـر )2006(، سلسـبیلی )1385 الـف( و ان گانـگ و همـکاران )2014( مطابقـت 
دارد.درصورتی که فعالیت های یادگیری به گونه ای اتخاذ شـوند که دانش آموزان را به تفکر 
دربارۀ معضالت و مسائل اجتماعی برانگیزند، می توان انتظار داشت که توانایی حل مسئلۀ 

اجتماعی دانش آموزان تقویت شود.
و( محیط یادگیری: رعایت ویژگی های فضایی-کالبدی و روانی-عاطفی در محیط 
کالس و مدرسـه می توانـد در پـرورش مهارت  هـای حل مسـئله در دانش آمـوزان مؤثر واقع 
شـود. به عبـارت دیگـر، توجه به مواردی از قبیل مناسـب  بودن انـدازۀکالس، تطابق فضای 
کالس و مدرسـه بـا محیط هـای واقعـی زندگـی، نحـوۀ آرایـش و چیدمان میـز و نیمکت ها 
برای انجام کار گروهی، وجود محل مناسـب برای نصب عکس و پوسـتر، وجود قفسـه ها 
برای نگهداری مناسب از دست سازه های دانش آموزان، حاکم بودن فضای اعتماد و احترام 
متقابـل، وجـود فضـای رقابتـی سـالم و رعایـت سـکوت برای فکرکـردن می توانـد موجب 
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ایجـاد محیـط یادگیـری مناسـبی بـرای پـرورش مهارت های حل مسـئله شـود. ایـن یافته با 
نتایج پژوهش  سلسبیلی )1385 الف( هم خوان است.محیط یادگیری در درس مطالعات 
اجتماعی بسـیار متنوع و گسـترده اسـت و از کالس درس تا مدرسـه، محله، شـهر، کشـور 
و جهـان را دربرمی گیـرد. بـه سـخن دیگر، همۀ محیط هـای اجتماعی نوعی فضای آموزش 
برای این درس محسـوب می شـوند که به شـکل های مختلف و در وسـعت های گوناگون 
دربرگیرندۀ مسائل اجتماعی هستند که نیازمند حل وفصل هستند. از این رو، ایجاد فضای 
کالس درس به صورتی که تداعی گر فضای واقعی جامعه باشد، به بهبود مهارت های حل 

مسئلۀ اجتماعی در دانش آموزان منجر می  شود.
ز( نقـش یادگیرنـده: بـا توجه به این که نظریۀ سـازنده گرایی بر فعال  بودن یادگیرنده در 
فراینـد یاددهی-یادگیـری تأکیـد دارد و نیـز بـا توجـه بـه جایگاه ویژۀ حل مسـئله در نظریۀ 
سـازنده گرایی می توان گفت که در این برنامه یادگیرنده فعال اسـت و باید خود در فعل و 
انفعاالت یادگیری شرکت کندو دانش تولید کند. همچنین، یادگیرندگان باید به با یکدیگر 
همـکاری کننـد و بـا برقـراری روابـط اجتماعی و مشـارکت به حل مسـئله و ارائـۀ راه حل ها 
روی آورنـد. عـالوه بـر ایـن، فراگیران باید برای حل مسـئله از توانایی های تفکر خود برای 
ارائـۀ راه حل هـای ابتـکاری و نو اسـتفاده کنند و خالق باشـند. این یافتـه با نتایج مطالعات  
مهرمحمدی )1374( و سیف )1395( مطابقت دارد. یادگیرندگان باید در برنامۀ درسی 
پرورش مهارت حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی فعال و پویا باشند و با به کارگیری 
توانایی تفکر و خالقیت خود به حل مسائل بپردازند. یادگیرندگاِن منفعل قادر به پرورش 

مهارت های حل مسئلۀ اجتماعی نخواهند بود.
ح( نقـش معلـم: تدریـس در ایـن برنامـۀ درسـی اقدامـات نظارتـی، هدایتـی، ارائـۀ 
بازخورد، مشـارکت در بحث و ایجاد انگیزه را شـامل می شـود. به بیان دیگر، معلم نقش 
تسهیل گری و سازماندهی مطلوب فضای یادگیری و انتخاب مسئله های خوب را به منظور 
برانگیختـن حـس کنجـکاوی دانش آمـوزان و درگیرکردن آنها در فرایند حل مسـئله بر عهده 
دارد و به ندرت در نقش ارائه کنندۀ اطالعات ظاهر می شود. این یافته با نتایج پژوهش های  
ون سـیکل )1990(، نقیـب زاده )1394(، راسـتگو )1383(، تورانـی و آقازاده )1385(، 
کرمـی )1389( و سلسـبیلی )1385 الـف( سـازگاری دارد. در برنامه هـای درسـی فعـال 
مانند برنامۀ درسـی پرورش مهارت های حل مسـئلۀ اجتماعی دانش آموزان، معلم به جای 
آن کـه نقـش سـخنران و انتقال دهنـدۀ صرف اطالعات را داشـته باشـد، نقـش هدایت گر و 
تسهیل کنندۀفرایند یاددهی-یادگیری را برعهده دارد و می کوشد تا با اجرای مناسب برنامۀ 



162  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

درسیمدنظر در کالس درس، انتخاب راهبردهای یادگیری فعال و انتخاب مسئله هایی که 
دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی به چالش بکشند، پرورش مهارت حل مسئلۀ 

اجتماعی را در دانش آموزان محقق سازد.
ط( ارزشـیابی: هدف از ارزشـیابی در برنامۀ  درسـی، حصول اطمینان از میزان تحقق 
هدف هاست. ارزشیابی واقعی از آموخته های دانش آموزان باید براساس اصولی چون منطق 
و شواهد سامان پذیرد. از این رو، تناسب راهبردهای ارزشیابی با هدف های برنامۀ درسی، 
فراینـدی و مسـتمربودن، اسـتفاده از راهبردهـای متنـوع و اصیـل و واقعی بـودن راهبردهـا 
می توانـد بـه تحقـق هدف هـای این برنامۀ درسـی کمک کنـد. راهبردهایی مانند اسـتفاده از 
فهرسـت وارسـی، مقیـاس درجه بنـدی و واقعه نـگاری، خودسـنجی، سـنجش هم سـاالن، 
پوشـۀکار و یادداشـت های روزانـه و ارزشـیابی از طریـق والدیـن، نمونه هایی از شـیوه های 
ارزشـیابی از آموخته هـای دانش آمـوزان به حسـاب می آینـد کـه بـه بهبـود یادگیـری و تحقـق 
هد  ف های برنامۀ درسی کمک می کنند. این یافته با نتایج پژوهش  بوچانن )2004( و نایدو 
)2005( هم سوست. به منظور اطمینان از تحقق اهداف هر برنامۀ درسی الزم است که به 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آن درس پرداخت تا از میزان تحقق اهداف آن 
برنامه مطلع شد. ارزشیابی در برنامۀ درسی پرورش مهارت حل مسئله در درس مطالعات 
اجتماعـی، بـه شـیوه های متنـوع و پویا با مشـارکت خـود دانش آموزان صـورت می گیرد که 
ضمن تقویت مهارت های حل مسئله در آنها، دانش آموزان را از نتیجۀ فعالیت ها و موفقیت 

آنها در دستیابی به اهداف این برنامۀ درسی آگاه می سازد.
یافته هـای ایـن پژوهـش چارچـوب ارزشـمندی را بـرای تدویـن برنامـۀ درسـی پرورش 
مهارت های حل مسـئله در درس مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی ترسـیممی کند. آموزش 
مهارت های حل مسـئله در قالب برنامۀ درسـی مطالعات اجتماعی موجب افزایش دانش، 
مهارت ها، بهبوِد نگرش ها و تغییر ارزش های الزم برای تغییر رفتار می شـود و از آن جایی 
کـه مـدارس نهادهایـی اجتماعی هسـتند که موجب افزایش مشـارکت و تحـرک اجتماعی 
می شوند، می توان انتظار داشت که در صورت اجرای برنامه های آموزش مهارت های حل 
مسـئلۀ اجتماعی، دانش آموزان بتوانند ضمن کسـب نگرش های مثبت، رفتارهای بین فردی 
مسـالمت آمیز و مهارت هـای حـل مسـائل اجتماعـی را در جامعـه بـروز دهنـد )مرزوقـی و 

همکاران، 1396(.
براسـاس یافته های پژوهشـی می توان پیشـنهادهای کاربردی برای پرورش مهارت های 

حل مسئلۀ دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی در مدارس ابتدایی ارائه داد:
متخصصـان برنامـۀ درسـی و معلمـان دورۀ ابتدایـی در انتخـاب اهـداف برنامۀ درسـی 
مطالعات اجتماعی به پرورش مهارت های حل مسـئلۀ اجتماعی دانش آموزان توجه داشـته 
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باشند. 
متخصصان برنامۀ درسـی محتوایی را تدارک ببینند که متناسـب با اهداف برنامه بوده 
و سرشـار از موضوعات و مسـائل اجتماعی باشـد تا برای دانش آموزان ملموس بوده و با 

زندگی واقعی آنان مطابقت داشته باشد.
معلمـان دورۀ ابتدایـی مـواد و منابـع آموزشـی را به گونه ای برگزینند که ایمن باشـد و با 
فناوری هـای آموزشـی نویـن تناسـب داشـته و قابـل انتقال بـه محیط بیـرون کالس درس و 

مدرسه باشد. 
معلمان دورۀ ابتدایی با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان از راهبردهای یاددهی-
یادگیری متنوع استفاده کنند؛ به طوری که دانش آموزان را به مشارکت و تعامل وادار کند و 

آنها را به کشف راه حل برای مسائل اجتماعی برانگیزاند.
معلمان دورۀ ابتدایی فعالیت های یادگیری را طوری انتخاب کنند که حل آنها نیازمند 
مشارکت دانش آموزان، بحث و مشورت دربارۀ راه حل های احتمالی برای مسئله و مبتنی بر 

گردآوری اطالعات از منابع مختلف و استفاده از تفکر خالق و انتقادی باشد.
معلمان دورۀابتدایی محیط یادگیری را به گونه ای تدارک ببینند که سرشار از صمیمیت 
و اعتمـاد و احتـرام متقابـل بـه یکدیگـر باشـد. ویژگی هـای فیزیکـی محیـط یادگیـری ایـن 
درس به گونـه ای باشـد کـه دانش آمـوزان بتواننـد برای حل مسـائل اجتماعی مطرح شـده در 
کالس به راحتـی بـا یکدیگر تعامل داشـته و امکان کار گروهـی و گفت وگوی رودررو برای 

دانش آموزان میسر باشد. 
بـه معلمـان دورۀابتدایـی توصیـه می شـود تا با فراهم سـاختن شـرایطی کـه دانش آموزان 
بتواننـد در حـل مسـائل اجتماعـی به صـورت گروهی کار کنند، به رشـد خالقیت و پویایی 

آنها کمک کنند. 
به معلمان دورۀابتدایی پیشـنهاد می شـود در تدریس برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی، 
نقش راهنما و تسهیل گر را داشته باشند و در کنار دانش آموزان همچون یک یادگیرنده عمل 
کنند و به ارائۀراه حل های کلیشه ای برای حل مسائل اجتماعی بپردازند و برای حل مسائل 
اجتماعـی کـه در کالس درس و مدرسـه اتفـاق می افتند، از خـود دانش آموزان بخواهند که 

راه حل مناسب را ارائه دهند.
به معلمان دورۀابتدایی پیشـنهاد می شـود به منظور ارزشـیابی پیشـرفت دانش آموزان در 
حل مسائل اجتماعی از شیوه های متنوع ارزشیابی مانند خودسنجی، سنجش هم ساالن و 

پوشۀکار استفاده کنند که به جای تأکید بر محصول، بر فرایند یادگیری متمرکز هستند. 
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