
راهنمای تولید منابع آموزشی مطالعات اجتماعی

در ســال های اخیر عوامل زیادی سبب افزایش تهیه و تولید منابع آموزشــی غیردرسی در کشورمان شده است. جهت گیری نظام 
آموزشی از یک سو و دل مشغولی معلمان و والدین نسبت به تحقق ایده آل اهداف آموزشی از سوی دیگر و گردش مالی درخور توجه 
در این فرایند از سوی سوم، در ایجاد این شرایط تأثیر درخور توجهی داشته است. از سوی دیگر، پیشرفت وسایل ارتباطی سبب شده 
است اخبار مربوط به تولید علم، اکتشــافات، اختراعات، نظریه های جامعه شناسی، شیوه های نوین یاددهی و یادگیری و... به سرعت 
در سراســر جهان انعکاس یابد. وجود چنین شرایطی سبب می شود، انبوهی از ترجمه ها، مقاالت، نرم افزارها و کتاب های آموزشی در 
اختیار عالقه مندان قرار گیرد. منابع انبوه تولید شده در حوزة کتاب های آموزشی غیردرسی نیز با توجه به تنوع سالیق تولیدکنندگان 
گاه از اهداف آموزشــی برنامه درسی ملی  دور می شوند. لذا الزم است دستورالعمل و چارچوب مشخصی برای هدایت تولیدکنندگان 
این منابع در هر یک از حوزه های علوم وجود داشته باشد. اسناد تولید شده توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« چارچوب ها 

و معیارهای موردنظر برنامه ریزان آموزشی را در این زمینه تعیین کرده است. 
در این نوشتار، ضمن اشاره به اهداف آموزشی حوزة مطالعات اجتماعی، ویژگی ها و معیارهایی که منابع تولید شده، طبق این اسناد 

باید از آن ها برخوردار باشند نیز بیان شده است.

کلیدواژه ها: برنامه درسی ملی، مطالعات اجتماعی، کتاب های کار، کمک آموزشی، کمک درسی
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ضرورت و اهمیت برنامة درسی مطالعات اجتماعی  
امروزه جهانی پر از تغییر و تضاد پیش روی مخاطبان کتاب های 
درسی است. در یک سوی جهان کشوری با حداقل منابع طبیعی 
در ســایۀ خرد حاکم بر جامعه و آموزش مطلوب شــهروندانش، 
توانسته است بر محدودیت های محیط طبیعی چیره شود و شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطلوبی برای شهروندانش فراهم 
آورد. در چنین سرزمینی شــهروندان از حقوق و مسئولیت های 
اجتماعی شــان آگاه اند و در فرایند رشــد و توسعۀ سرزمینشان 
ســهم مهمی ایفا می کنند. در این بســتر مناسب دانش آموزانی 
تربیت می شــوند که مســیر توســعه را هموارتر می کنند و هر 
کدام خود را موظف به ایفای نقش کارســازی می دانند. در دیگر 
ســوی جهان، مردم سرزمین های مســتعد و برخوردار به لحاظ 
منابع طبیعی و شــرایط مناسب جغرافیایی و حتی پیشینۀ غنی 
تاریخــی و فرهنگی، در هجوم جهل، اختالفات قومی و قبیله ای، 
نداشــتن برنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی توانمند، عدم 
مسئولیت پذیری شهروندان و... با مشکالت اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی زیادی مواجه اند.

در ایــن میان وظیفۀ نهادهای آموزشــی هر کشــوری تربیت 
افرادی مســئول، مطلع، توانمند و مجهز بــه مهارت های الزم و 
شایســتگی های دیگر اســت تا در مسیر رشــد و توسعۀ جامعۀ 
خویش آگاهانه و مســئوالنه عمل کنند. در برنامۀ درســی ملی 
کشــور ما نیز هدف کلــی برنامه های درســی و تربیتی، تربیت 
یکپارچــۀ عقلی، ایمانــی، عملی و اخالقی دانش آموزان اســت، 
به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نســبت به خود، خدا، دیگر 
انســان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر 

موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب کنند.1 
با توجه به حوزة وسیع مطالعات اجتماعی، کتاب های این حوزه 
از گستردگی چشمگیری برخوردارند، به گونه ای که شناسایی این 
کتاب ها را از ســایر کتاب های علوم یا حتی کتاب های معلومات 
عمومی دشــوار می سازد. مطالعات اجتماعی یک حوزة یادگیری 
اســت که از تعامل انســان با محیط های اجتماعــی، فرهنگی، 
طبیعی، اقتصادی و... و همچنین تحوالت زندگی بشر در گذشته، 
حــال و آینده و جنبه های گوناگون آن بحث می کند. از آنجا که 
این درس بر محور کنش متقابل انســان ها با یکدیگر وبا محیطی 

گزارشی از یك سند
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که در آن به سر می برند ـ در روند زمانی ـ استوار است، می توان 
ادعــا کرد که جامعه، مکان و زمان ســه محور عمدة این درس 
هستند که باید با رویکرد فطرت گرایی توحیدی2 مخاطبان را به 

سوی اهداف تعیین شده هدایت کنند.
مطالعات اجتماعی با علومی چون جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی، 
علوم سیاسی، انسان شناسی و اقتصاد ارتباطی درهم تنیده دارد. 
این درس، در همین گســترة وســیع بنا دارد، با مطالعۀ عملکرد 
جوامع انســانی در گذشــته و  حال بــه دانش آموز کمک کند تا 
کنش ها و تعامالت انسانی را درک کند، توانایی ایجاد رابطه با خدا 
را به دســت آورد، به درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در 
ابعاد گوناگون )زمان، مکان، عوامل طبیعی و اجتماعی( نائل آید، 
سنت های الهی حاکم بر فرد و جامعه را بشناسد، و در پی تقویت و 
پرورش کنش های مطلوب و متناسب با معیار نظام اسالمی باشد.3
محتوایی که در این راستا تهیه می شود، 
براســاس تبصرة 1 بند 3- 4 برنامۀ درسی 
ملــی، باید مبتنی بــر ارزش های فرهنگی 
و تربیتی و ســازگار بــا آموزه های دینی و 
قرآنــی، مجموعه ای منســجم و هماهنگ 
از فرصت ها و تجربیات یادگیری باشــد که 
زمینۀ شــکوفایی فطرت الهی رشد عقلی و 
فعلیت یافتن عناصر پنج گانۀ تعقل، ایمان، 
علم، عمل واخالق را در چهار عرصۀ ارتباط 
مخاطبان کتاب های درســی و آموزشی با 
خود، خدا، خلــق و خلقت، به صورت به هم 
پیوسته و منســجم، با محوریت ارتباط با 

خداوند تبیین و تدوین کند.4
همچنین به اســتناد تبصرة 2 همان بند، 
محتوای تمامی متون می باید در برگیرندة مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار 

مخاطبان این گونه متون باشد.
تبصره هــای 3 و 4 بنــد 3-4 کــه ناظر بــر جهت گیری های 
محتواســت نیز قطعاً مورد توجــه تولیدکنندگان چنین متونی 
خواهد بود؛ از جمله اعتبار علمی، تناســب بــا نیازهای حال و 
آینده و ویژگی های روان شــناختی مخاطبان، تناسب با عالئق و 

انتظارات جامعۀ اسالمی، و تناسب با توان مخاطبان.
تدوین کنندگان برنامۀ درســی جدید توجه به شش محور زیر 
را در ســرفصل ها و محتوای مطالعات اجتماعی مورد تأکید قرار 

داده اند:
1. تقویت عزت و هویت ایرانی ـ اسالمی؛

2. ترویج و درونی سازی اخالق و ارزش های اسالمی؛
3. شــناخت حقــوق و مســئولیت های فــردی و اجتماعی و 
شهروندی در ســطوح متفاوت و تقویت مهارت ها و نگرش های 

مربوط به آن ها؛ 
4. شناخت میراث فرهنگی، استعدادها و قابلیت های کشور در 

جهان و توانایی برقراری ارتباط مؤثر در سطح جهانی؛
5. پیشگیری از بروز بحران های تربیتی و آسیب های اجتماعی 
در کــودکان و نوجوانــان و کاهش کجروی هــای اجتماعی و 

گسترش رفتارهای بهنجار؛
6. گسترش بهداشت روانی و تقویت روحیۀ خودباوری، نشاط، 

سازندگی و پویایی، امید به آینده و اعتمادبه نفس.
بر همین مبنا انتظار می رود که مؤلفان و ناشران تولید کنندة 
محتوای آموزشــی در حــوزة مطالعات اجتماعی، به اســتناد و 
جهت گیری کلی ســازمان دهی محتوا و آموزش های این حوزه، 
تفکیک الزم را برای توجه به شایستگی های مورد انتظار تا پایان 
دورة آموزش عمومی )ابتدایی و متوسطۀ اول(، در قالب تجربیات 
یادگیری و درهم تنیده و تلفیقی براســاس توان مخاطب فراهم 

آورند.

منابع آموزشی
منابع آموزشــی عبارت اند از تمام ابزارها و وسایل ارتباطی که 
برای تحقق اهداف برنامه های آموزشــی و تربیتی و پیشــرفت 
تحصیلی متربیان ابداع شده اند یا به کار گرفته می شوند و کاربرد 
آن هــا می تواند فرایند یاددهیـ  یادگیــری را مؤثرتر و پایدارتر 
کند و تحقق یادگیری معنادار را آسان تر سازد. تنوع موضوعات 
مورد مطالعه در حوزة مطالعات اجتماعی سبب شده است، معلم 
و دانش آموز بــه منابع زیاد و متنوعی نیاز پیدا کنند. این منابع 
می توانند شــامل انواع کتاب ها، نرم افزارها، مدل ها و... باشند که 

معموالً در قالب بسته های آموزشی ارائه می شوند.
بستۀ آموزشی می تواند در برگیرندة سه دسته از منابع آموزشی باشد:

1. منابع چاپی: شــامل کتاب  های آموزشــی و کمک درسی، 
مجله، کاربرگ، نقشه، کتاب کار و تمرین، کتاب مرجع و...

2. منابع ابزاری: شامل رایانه، تلویزیون، ماکت، موالژ و...
3. منابع اینترنتی: شــامل وب گاه ها، مجله های الکترونیکی، 

سی دی ها و...
از میــان منابــع فــوق، در این نوشــتار فقط بــه کتاب های 

کمک آموزشی و کمک درسی می پردازیم:
الف( کتاب های کمک آموزشی 

کتاب هایی هستند که به منظور ایجاد انگیزه، افزایش دانش و 
سواد علمی، و توسعۀ یادگیری به منظور ارتقای شایستگی های 
الزم در دو بعد فردی و اجتماعی تهیه و تنظیم می شــوند. این 
کتاب ها الزاماً به برنامه های درسی دورة تحصیلی وابسته نیستند 
وشــامل کتاب های تکمیلی دانش آمــوز و کتاب های حمایتی 

معلمان و کارشناسان می شوند.
ب( کتاب های کمک درسی

 کتاب هایی هســتند که به منظور تســهیل، تثبیت و تعمیق 
مفاهیم، مهارت های اساسی و ایده های کلیدی در جهت اهداف 
برنامه هــا و کتاب های درســی مرتبط تولید می شــوند؛ مانند 

کتاب های کار و کتاب های تمرین.

متون تولید شده برای 
مطالعات اجتماعی  باید 

از ویژگی هایی مانند 
این برخوردار باشد: 

اعتبار علمی، تناسب با 
نیازهای حال و آینده، 

ویژگی های روان شناختی 
مخاطبان، تناسب با 

عالئق و انتظارات جامعة 
اسالمی و تناسب با توان 

مخاطبان

|  رشد جوانه | شمارة 57 | پاییز 1396 18



ویژگی های کتاب های تکمیلی دانش آموزان
 بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری مبتنی باشند.

 در آن هــا اطالعــات و واقعیت های علمی از انســجام الزم 
برخوردار باشند.

 باعث ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان شوند.
 به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان کمک کنند.

 تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها را به صورت مســتدل انتقال 
دهند.

 به نیازهای اختصاصی مخاطبان توجه کنند.
 با اســتفاده از قالب های متنوعی مانند داســتان، شــعر و 
نمایشــنامه به صورت های ســاده یا ترکیبی، گیرایی مطالب را 

افزایش دهند.
 در ارائۀ مطالب علمی، خالقیت و نوآوری داشته باشند.

 برای انتقال سریع و مؤثرتر مطالب از تصویر، نمودار، جدول، 
نقشه، گراف و... بهره گرفته باشند.

 عالقــۀ مخاطبــان را به مطالعۀ بیشــتر دربــارة موضوع یا 
موضوع های مطرح شده تقویت کنند.

 همراه با منابع تألیف یا ترجمۀ کتاب، منابعی را برای مطالعۀ 
بیشتر معرفی کنند.

ویژگی های کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان
 حــاوی اطالعات نوینی برای گســترش دانــش معلمان و 

کارشناسان باشند.
 محتوا را با روش های تازه و جذاب بیان کنند.

 شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای،تربیتی و تخصصی 
مخاطبان را تقویت کنند.

 مطالعــات ملــی و جهانی را به منظور توســعۀ مهارت های 
حرفه ای و تخصصی ارائه کنند.

 یافته هــای جدید روشــی در تدریس علوم در کشــورهای 
گوناگون جهان را برای مقایسه تطبیقی آن ها با ایران ارائه کنند.
 یافته های جدید روشــی در برنامه ریــزی درس ها را با ذکر 
نمونه هایی از کشــورهای جهان، برای مقایسه تطبیقی آن ها با 

ایران، ارائه کنند.
 مهارت ها و تمرین هایی قابــل انطباق با محیط یادگیری و 

کتاب های درسی کشور ارائه دهند.
 توانمندی هــای معلمان را در زمینــۀ طراحی موقعیت ها و 

فعالیت های کالسی برای دانش آموزان افزایش دهند.
 محتــوای آن ها با مســائل جامعــۀ امــروز، زندگی فردی 

دانش آموزان و فناوری های نوین درهم تنیده باشند.
 برنامه های درســی حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی را 

برای مخاطبان تشریح، تفسیر و تبیین کنند.

ویژگی های کتاب های کار
 فرصت شکوفایی فطرت و استعدادهای دانش آموزان را فراهم کنند.
 فرصت کاربرد یافته های علوم گوناگون را در زندگی فردی و 

اجتماعی دانش آموزان فراهم کنند. 
 درک دانش آموزان را در ارتباط با مطالب کتاب کمک درسی 

و برنامۀ درسی عمق بخشند.
 مهارت هــای الزم و مرتبط با کتاب  های درســی را پرورش 

دهند.
 زمینۀ اســتحکام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان را 

فراهم کنند.
 موقعیت ها و فعالیت های یادگیــری و مهارت     های متنوع و 

فراتر از کتاب درسی را فراهم و ارائه کنند.
 زمینۀ پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان را از طریق 

پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها فراهم کنند.
 فعالیت های یادگیری دانش آموزان را در محیط متنوع محل 

زندگی آن ها بسط و توسعه دهند.
 شایســتگی های پایــه را در مخاطبــان از طریــق طراحی 

موقعیت های آموزشــی و تربیتی مناســب 
فراهم کنند.

ویژگی های کتاب های تمرین 
 مفاهیم و مهارت  های اساســی مطرح در 
کتاب های درسی را به منظور تسهیل،تثبیت 

و تقویت یادگیری دانش آموزان توسعه دهند.
 در سازمان دهی محتوا به ایده های کلیدی 
و شایستگی  های موجود در کتاب های درسی 

توجه کنند.
 اطالعــات مهارت ها و ارزش های موجود 
در کتاب درسی را به منظور تسهیل یادگیری 

طبقه بندی کنند.
 تمرین های بی ارتباط با اهداف درس ها و پاســخ مســتقیم 

تمرین )حل المسائل(کتاب ها را ارائه ندهند.
 در ارائه تمرین ها برای تشویق یادگیرنده، خالقیت و نوآوری 

داشته باشند.
 از نمودار، نقشه ، تصویر و جدول  مناسب برای انتقال مؤثرتر 

مطالب کتاب های درسی بهره بگیرند.
 استاندارد ارزشیابی برنامۀ درسی را رعایت کنند.

 به جای موفقیت آنی و زودگذر در ارزشیابی   ها، بر یادگیری 
پایدار تأکید کنند.

 خالقیت های دانش آموزان را از طریق ارائۀ الگوهای مناسب 
یادگیری و تعامل با آن ها پرورش دهند.

 عالقــه و انگیزة مخاطبان را برای توســعۀ یادگیری افزایش 
دهند.

پی نوشت ها:
1. هدف های کلی برنامه های درسی و تربیتی، بند 6، ص 16، برنامة درسی ملی، اسفند 91.

2. برنامة درسی ملی، رویكرد و جهت گیری های كلی، بند 4، ص 11، اسفند 91.
3. برنامة درسی ملی، بیانیة حوزة تربیت و یادگیری، بند 7، ص 31، اسفند 91.

4. برنامة درسی ملی، رویكردها و جهت گیری های كلی، بند 3-4، تبصرة 1، ص 12، اسفند 91.

تنوع موضوعات مورد 
مطالعه در حوزة مطالعات 
اجتماعی سبب شده 
است معلم و دانش آموز 
به منابع زیاد و متنوعی 
نیاز پیدا کنند. این منابع 
می توانند شامل انواع 
کتاب ها، نرم افزارها، 
مدل ها و... باشند
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