
 

مطالعات اجتماعی چیست؟
منصور ملک عباسی

کارشناس ارشد گروه مطالعات اجتماعی 

   1    مطالعات اجتماعی چیست؟
پ( حوزة معرفتی جدیدی اس��ت ک��ه از تلفیق حوزه های 
درس��ی تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد و جامعه شناس��ی حاصل 
شده اس��ت و در ایران سابقة چندانی ندارد، ولی برخی کشورها 
سال هاست که چنین درس��ی را با عنوان "Social Studies" یا 
»مطالعات اجتماعی« در دورة آموزش عمومی خود گنجانده اند، 

برای آن کتاب درسی تألیف کرده اند و آن را تدریس می کنند.
  2   چ�را درس ه�ای تاري�خ، جغرافی�ا و مدنی )تعلیمات 
اجتماعی( در دورة راهنمايی قرار است به صورت تلفیقی 

و به عنوان مطالعات اجتماعی تدريس شود؟
پ( این س��ه درس در دورة ابتدایی و در سال های چهارم و 
پنجم دبستان در یک کتاب ولی به صورت مجزا از یکدیگر مطرح  
می ش��دند. در سال های اول تا سوم راهنمایی هم برای هر درس 
تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی یک کتاب مجزا وجود داشت 
و در بسیاری از مدارس حتی از معلمان تاریخ، جغرافیا و اجتماعی 
به صورت جداگانه استفاده می شد. اما این سه حوزة مجزا، هم برای 
دانش آموزان و هم برای معلمان در تدریس، ارزشیابی و تصحیح 
ورقه ها اشکاالتی ایجاد می کرد. لذا تصمیم به تلفیق این سه حوزه 

گرفته شد.
  3   آي�ا در درس های ديگری نیز ويژگی تلفیق وجود 

دارد يا خیر؟
پ( بله، امروزه در تدوین برنامة درسی در بسیاری از کشورها 
می کوش��ند در دورة آموزش عمومی از تعداد درس ها بکاهند تا 
دانش آموزان با حوزه های علمی کمتری روبه رو باش��ند.  درواقع، 
درس ها را به صورت مجزا و تخصصی برای سال های آخر متوسطه 

و دانشگاه گذاشته اند. 
امروزه ش��اهد درس های فیزیک، زیست شناس��ی و شیمی 
به ص��ورت یک درس به نام علوم در دوره های ابتدایی و راهنمایی 
هستیم. حتی سعی بر این است که درس های دیگری را نیز که 
حوزه های علمی نزدیکی به هم دارند،  به ش��کل یک واحد درسی 

مطرح کنند؛ مثل درس های دینی، عربی و قرآن.
  4   مطالعات اجتماعی در چه زمینه ای بحث می کند؟

پ( س��ؤال خوبی اس��ت. مطالعات اجتماعی حوزه ای است 
که از انس��ان و تعامل او با محیط، جامعه، طبیعت و نیز تحوالت 
زندگی انسان در گذشته، حال و  آینده از ابعاد اجتماعی، اقتصادی 

و سیاسی بحث و گفت وگو می کند.

  5     زندگ�ی گذش�ته، ح�ال و آيندة ما چ�ه ارتباطی به 
مطالعات اجتماعی دارد؟

یادم هست در س��ال گذشته، در جلسة  اول آموزش معلمان که 
معلمانی از سراس��ر کش��ور در آن حضور یافته بودند تا در مورد 
مطالعات اجتماعی س��ال ششم برایش��ان صحبت کنم، در آغاز 
کالس و بدون مقدمه تاریخچة زندگی خودم را مطرح کردم؛ چه 
س��الی و کجا به دنیا آمدم،  در چه خانواده ای و کجا درس خواندم 
و تا کج��ا ادامه دادم، چه زمانی ازدواج ک��ردم،  چند فرزند دارم، 
مختصری از پدر و مادر و برادرانم گفتم، به کجاها س��فر کرده ام، 
چه شغلی را انتخاب کردم،  در انقالب اسالمی چه نقشی داشتم، 
به چه ورزش هایی عالقه دارم، چه نوع غذاهایی را دوس��ت دارم، 
چه چیزهایی مرا خوش��حال و یا ناراحت می کند و ... پس از آن 
از حاضران پرس��یدم: »من چرا خودم را این گونه معرفی کردم؟« 
هر یک از شرکت کنندگان جوابی دادند. یک نفر گفت: »با این کار 

خواستید به سؤاالت ذهنی ما پاسخ دهید.« 
دیگری گفت: »با این روش خواستید با ما ارتباط بهتری پیدا 

کنید و ... «
باالخره یکی از آن ها گفت: »استاد، شما خواستید غیرمستقیم 
بگویید مطالعات اجتماعی چیزی جز زندگی ما نیست. ما انسان ها 
گذش��ته، حال و آینده ای داریم، با دیگران به تعامل می پردازیم، 
در طول زمان به مکان های متفاوتی سفر می کنیم، با محیط های 
مختلف سروکار داریم و از یکدیگر تأثیر و تأثری می پذیریم. این 

چیزی جز مطالعات اجتماعی نیست.«
  6   مطالعات اجتماعی از چه سالی تدريس می شود؟

پ( همة ما به خاطر داریم که در کالس سوم ابتدایی درس 
اجتماعی داش��تیم. این درس با داس��تان خانوادة آقای هاشمی 
شروع می ش��د. مطالعات اجتماعی به عنوان یک درس جدید از 
سال سوم ابتدایی شروع می شود و تا سال ششم ادامه دارد. سپس 
در دورة جدید متوسطة اول، این درس در سال های هفتم، هشتم 

و نهم ارائه می شود.
  7   تاکنون کتاب مطالعات اجتماعی چه سال هايی نوشته 

شده است؟
پ( مطالعات اجتماعی سال سوم ابتدایی به همت خانم دکتر 
فالحیان و اعضای شورای برنامه ریزی گروه مطالعات اجتماعی 
»دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« نگاشته شده و یک سال 
هم در تعدادی از مدارس تهران به طور آزمایشی اجرا شده است. 
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پ( این سؤالی کلیدی است. درس مطالعات 
اجتماعی با دو نوع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی 
پایانی، دانش آموز را به چالش می کشد. در ارزیابی 
مستمر که قبالً برای دانش آموزان تعریف شده 

است، ش��رکت در بحث های کالس، پاسخ دادن به 
پرسش ها، ارائه نظر، مساعی در کارهای گروهی، انجام فعالیت های 
کتاب و کار برگه ها، همه مستمراً مورد توجه و نظر معلم هستند 
و او در فهرس��ت وارسی )چک لیست( خود حاصل آن ها را ثبت 
می کند. به این ترتیب معلم به یک نظر واقعی در مورد دانش آموزان 
نزدیک می شود. البته در ارزیابی پایانی هم، سؤاالت مفهومی و نه 
فقط سؤاالت حفظی گنجانده می شوند. ترکیب این دو ارزشیابی، 

تصویری از وضعیت دانش آموز به دست می دهد.
 11   به عنوان س�ؤال آخر، آيا نكتة ديگری هم هس�ت که 

بفرمايید؟
پ( به طور خالصه این درس از سه جنبة دانشی، مهارتی و 

نگرشی قابل طرح است:
در بخش دانش ها، با محوریت انسان،  از شناخت و ارتباطات 
آدمی با خود و با دیگران، محیط و خداوند، و نیز از محیط های 
کوچک مانند خانه،  خانواده،  مدرسه، شهر و کشور، تا محیط های 
ب��زرگ مانند قاره و جهان و تعامل انس��ا ن ها با این محیط  ها و 
افرادی که در این محیط ها هستند، بحث وگفت وگو می شود. در 
بخش مهارت ها،  از ابزاری مانند بررسی و کاوش )شامل جمع آوری 
اطالع��ات، خواندن، عکس، نقش��ه و ...( و همچنین مش��ارکت، 
کارگروهی، برقراری ارتباط با منابع و با دیگران، خالقیت، توجه به 
راهکارهای جدید، و واکنش شخصی در قالب اظهارنظر، پیش بینی، 
نقد کردن و بیان احساسات مورد توجه است که در قالب تمرین ها 
و فعالیت ها ظاهر می شوند.  باالخره در بخش نگرش ها، سعی بر 
این است که این موضوعات دانشی با آن مهارت های پیش بینی 
و طراح��ی ش��ده، کم کم روحی��ة مش��ارکت جویی، حق طلبی، 
میهن دوستی، عدالت جویی و جمع گرایی را در وجود دانش آموزان 
نهادینه کند. البته وجود چنین ویژگی هایی در ش��خصیت خود 
معلمان در ساختن شخصیت دانش آموزان می تواند بسیار مؤثر 
 "http://so- یااشد. س��ایت گروه مطالعات اجتماعی را به نشان

 "cialstudies-dept.talif.sch.irحتماً  ببینید و سؤاالت دیگر 
خود را مطرح کنید. نظرات تکمیلی و اصالحی شما معلم گرامی 
بهتر می تواند ما را در اجرای این برنامة جدید درسی یاری رساند. 

این کتاب از سال تحصیلی 93-1392 به صورت سراسری تدریس 
خواهد ش��د. در س��ال تحصیلی جدید هم کتاب های مطالعات 
اجتماعی س��ال شش��م و سال هفتم،  یعنی س��ال اول متوسطه 
که اخیراً به رش��تة تحریر درآمده اند، به صورت سراسری تدریس 

می شوند.
  8    لطف�اً قدری از محتوای اي�ن درس برای ما بگويید و 

اينكه چگونه به شكل تلفیقی ارائه می شود؟
پ( در ای��ن کتاب یک سلس��له موضوعات اصلی به گونه ای 
انتخاب ش��ده اند که می توان موضوعات تاریخ��ی، جغرافیایی و 
اجتماعی را در حول وحوش آن ها مطرح کرد. مثالً شرح می دهد 
ک��ه موضوع خانه و خانواده در گذش��ته چگونه بوده و در جوامع 
امروزی چگونه است. این جنبة تاریخی دارد. اینکه خانه و خانواده 
در قطب، در منطقة استوایی، در سواحل، در کوهستان ها چگونه 
به وجود می آید، در زمرة موضوعات جغرافیایی اس��ت و باالخره، 
اعض��ای خانه و خانواده چه کس��انی هس��تند، هریک از اعضای 
خانواده چه مس��ئولیت هایی برعهده دارند و مانن��د آن، درواقع 
مس��ائل و موضوعات اجتماعی محس��وب می ش��وند. بنابراین، 
موضوعاتی که می توانند جنبه های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، 
جغرافیایی، اقتصادی و ... داش��ته باشند، معارف حوزة مطالعات 

اجتماعی را می سازند.
  9  م�ا به عنوان معلم و مدرس اين درس چگونه بايد اين 

مباحث را مطرح و تدريس کنیم؟
پ( آنچه باید از آن پرهیز شود، محفوظاتی برخورد کردن با 

محتوای این درس است.
بدی��ن معنی که باید با ط��رح موقعیت های فرضی، مفهوم 
موضوعات درس��ی را در ذهن دانش آم��وزان پروراند. مثالً بحث 
»تصمیم گیری« و مراحل آن را می توان به صورت سنتی تدریس 
کرد ت��ا مراح��ل آن را دانش آم��وز به ترتیب نام ببرد. از س��وی 
دیگر می ت��وان آن را به گونه ای تدریس کرد که با هم فکری خود 
دانش آموزان باش��د و آن ها خود به مراحل تصمیم گیری برسند. 
اجرای این روش جز با اتخاذ شیوة فعال تدریس و به صحنه کشیدن 
ذهن و تجرب��ة دانش آموزان راه دیگری ن��دارد. در صورت ایجاد 
فضای واقعی و فرصت های یادگیری است که کم کم دانش آموزان 
به کمک یکدیگر و با شناخت نظرات گوناگون، مفاهیم جدید را در 

می یابند و این مفاهیم در ذهنشان شکل می گیرد.
 10   ارزشیابی از اين درس چگونه است؟
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