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Abstract
the goal of this research, The study of the living
experience of the sixth grade students was a
lesson in social studies. The method of
qualitative
research
was
using
the
phenomenological approach. The statistical
population of the study was 6th grade
elementary school students in Urmia. The
sampling method was purposeful and continued
to saturation data, which eventually saturated
with 15 students. Semi-structured and
exploratory interviews were used to collect data.
For analyzing the data, a 7-step subject analysis
Collaizzi method was used. Analyze Students'
Perspective in 3 Subject Area(Culture and
identity, social system, resources and) economic
activities led to the identification code 311
primary, 30 sub themes and features 6 orginal
themes Islamic Cultural Features (The culture of
choosing a friend, the Islamic-Iranian cover, the
culture of decision-making), Critical Thinking
(Cultural comparison of Iran with neighboring
countries, cultural comparison of different
regions of Iran, existence of different religious
religions in the country), Understanding
community issues
(Social
participation,
coordination and order in the military parade,
unity in holding congregational prayers, social
rights, The existence of a border between
countries for having social security, driving
traffic rules), Responsibility for yourself
(personal rights, daily planning, having an order
in doing things, Observe the criteria for choosing
friends, respecting the right decision criteria),
Understanding the talents of the country (fossil
resources, resources and oilfields, gas refinery,
new energy (Wind turbines, solar power plants,
water turbines), Optimal use of resources (saving
power, Solar energy conversion to electrical
energy).
Keywords: Life Experience, Phenomenology,
The Sixth Primary, Social Studies, Students
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مقدمه

بینام درس مل مبن بی فطیتگیای ت حیر و اهتمجام

امیوزه نظام آم زش بج عنج ان ابجاار ممجد در رشجر و

ب شک فای آن سع م کنر زمینج هجا تیبیج فجید و

ت سع هم جانب کش ر شناخت م ش د و دوره ابتجرای

اجتماع ک دکان و ن ج انان را فیاهد آورد.
همچنین بی اساس سنر تح ل بنیادین نظام تعلید و

ممدتیین دورها اس ک در آن زمین شکلگیی رشجر
هم جانب افیاد فیاهد گیدیره اس Piri, Mesrabadi, ( .

 .)Azizi, 2017لجذا تجرار

سال  1390ب تص ی

فیصج هجا مناسج بجیا

تحصیل تیبی و یجادگیی شجی ه ارتبجاا بجا دیگجیان و
شک فای ترریی استعرادها هی ک د

ضیور هس

شج را عجال انقجال فیهنگج

رسیر تح ل اساس در سال تحصیل  91-92رخ داد
و آنهد آغاز پای ششد ابترای بجیا نخسجتین بجار در

( .)Fozoni Shirje, Piri, Asadiyan, 2016از طیف ج
پیچیرگ فااینره ساختارها اجتماع و لاوم تیبیج

تیبی

رسم و عم م جمم ر اسالم اییان کج در

ط ل نظام آم زش کش ر پس از پییوز انقال اسالم
و

ب د .بینام درس مطالعات اجتماع سال ششد ابترای

آماده ساز شجمیونران بجیا زنجرگ در محجیو تحج ل

با ت ج ب رویکید کل بینامج درسج ملج مبنج بجی

یابنره از یکس و تعرد دیرگاهها در خص ص نقشج کج

فطجیت گیایج و اهتمجام بج شجک فای آن سجع دارد

آدمیان در قین جریر ایفا م کننر از س
از پججی

دیگجی پجی

مس ج الن را سججیگیم هججرای و سججازمانده ج

فیاینرها آم زش مررس ا نم ده اس

در ایجن میجان

بینام ها درس ب عن ان مح ر تیین عامجل در تعیجین
سین ش

نسل آینره از اهمیت دوچنران بیخ ردار اس

( )Eini, Yazdani, & Sadeghi, 2018در میجججان
بینام ها درس

زمین ها تیبی

فید و اجتماع ک دکان و ن ج انان

را فیاهد آورد .ازاینرو
تیبی

هرف غای مطالعات اجتماع

افیاد مؤمن مس ل آگاه و ت انمنر در زنرگ

فید و اجتماع

پایبنر ب اخالق و ارزشها دین و

عالقج منجر بج ایجیان و ه یج

(.)Khademi, Mohammadi, Jahromi, 2017

مطالعات اجتمجاع ()Social Sutdies

مطالعات اجتماع در مررس ب دنبال آن اسج کج

یک ح زه یادگیی اصل اس ک مفاهید اصل خج د را

ب بچ ها در خ دشناسج

از ائتالف رشت ها گ نجاگ ن بج ویجژه جغیافیجا تجاریو و

سیزمین مل و جامعة جمان

عل م اجتمجاع مج گیجید ( )Maafi & Maleki, 1997و

بمتی از مسائل اجتماع

ازآنیای ک این درس بی مح ر کن

اسجالم -اییانج اسج

در

و فمجد جامعجة محلج

در

فیآینجر اجتمجاع شجرن
اقتصاد

سیاسج

در

متقابجل آدمیجان بجا

گذشت و حجال بج مثابج مبنجای بجیا تصجمیدگیجی

یکریگی و با محیط ک در آن ب سی م بینجر -در رونجر

ت انای حل مس ل کس ممارتها و اییجاد یجک نقج

زمان  -است ار اس

م ت ان ادعا نم د ک جامع مکجان

و زمان سج محج ر عمجره ایجن درس اسج

( Guide to

.)teaching social studies, 2013

مشارکت فعال در جامع و پایبنر ب ارزش هجا کمجک
م کنجر .خالصج کجالم اینکج مطالعجات اجتمجاع بج
دان آم زان کمک م کنجر کج یجاد بگیجید در دنیجا

دایی المعارف بینالملل آم زشوپیورش نیجا در جلجر

امیوز و فیدا زنرگ م فق داشت باشر روابو خ د را بجا

دهد مطالعات اجتماع را ایجنگ نج تعییج کجیده اسج :

دیگیان تنظید کنر جامع و فیهنگ خ د را بشناسر از

مطالعات اجتماع ح زها از بینامة درس اس ک هجرف

امکانات و منابع محیط استفاده کنر و بجا محجیو هجا

آن آشنا کیدن بچ ها بجا محجیو اطیافشجان و نیجا ت سجعة
ارتباطججات انسججان اس ج

ب ج گ ن ج ا ک ج دان ج آم ج زان

شمیونران خ ب تیبی ش نر و با ت جج بج رویکجید کلج

طبیع اجتماع تعامل سازنرها

بیقجیار کنجر ( Guide

.)to teaching social studies, 2013
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یادده یجادگیی

در بینام درس مطالعات اجتماع

ح ل پنج ح زة م ض ع (زمان تجراوم و تغییجی مکجان و
فضا فیهنگ و ه ی
اقتصججججاد ) (

نظام اجتماع

research and

منابع و فعالی ها
Organization of

را از یکریگی متمجایا کجید .اول «ه یج فجید » یعنج
همان چیا ک فید را ب واسط ویژگ ها و خص صجیات
یگان و منحصیب فید او م رد شناسای قجیار مج دهجر و
درعینحال از دیگیان متمایا م سازد .ن ع دیگی «ه ی

 )educational planning, 2018و از طییججد دو فیاینججر

جمع » اس

«کاوشجججگی » و «ت سجججع درونج ج سجججاز ارزشهجججا»

افیاد ب ام ر مشتی

سازمانده م ش د) و تحقد م یابر ک در این پژوه

م ج احسجاس همبسجتگ و شجکلگیجی یجک واحجر

ب بیرس س ح زة :فیهنگ و ه یج

نظجام اجتمجاع و

منابع و فعالی ها اقتصاد پیداخت شره اس .

بجا عنج ان خجاص چنجین تعلقج

جمع م ش د ک ب عن ان «مجا» از ماهجا دیگجی ججرا
م ش د .یک از جامعتجیین بخج هجا ه یج جمعج

فرهنگ و هویت این راهبید بیشتی مباحث خج د را از
میدم شناسج

ک عبارت اس

از تعلد خجاطی تعجراد از

جامعج شناسج و تجاریو اخجذ مج کنجر.

ه یجج ملجج اسجج کجج فیاگییتججیین و درعججینحججال
مشیوعتیین سطح ه ی در تمام نظامهجا اجتمجاع

فیهنگ مفم م عام اس ک بیا ت صجی جنبج هجا

اس  .لذا دارا بیشجتیین اهمیج

نماد و آم خت در ج امع انسجان مج رد اسجتفاده قجیار

انسیام مل در درون یک جامعج اسج

م گیید .ب تعبیی دیگی فیهنگ شجی ه عمج م زنجرگ

.)Ghasemi zad, & Dehghani, 2016

گیوه یا گیوههای از میدم اسج کج عناصجی از قبیجل
عادات باورها سن ها ارزشها و نقاا مشتی

آنهجا را

بج لحجاد وحجرت و
( Asadollahi,

نظام اجتماعی مؤلف اساس دیگجی کج در بینامج
مطالعات اجتماع ششد دنبال م ش د آمج زش آدا و

ب یکریگی پی نر م دهر و وحرت اجتماع ویجژها بج

ممارتها زنرگ اس ک جایگاه ویژها در این بینام

وجج د مج آورد ( Social Studies Curriculum Guide

درس دارد ک شامل میم ع دانج هجا ممجارت هجا و

.)for General Education, 2008

نگیش ها بیگیفت از دین فیهنجگ نیازهجا جامعج و

هی

عبارت اس

از احساس مثبت ک فید نسب

ب ه ی یا همان ویژگ های ک خج د را بجا آن تعییج
م کنر دارد .شجناخ

ویژگج هجا فیهنگج

تعمیجد

آشنای با جل ه ها تمرن و فیهنگ اسجالم  -اییانج و
ج امع مسلمان شناسای مفاخی علم
مذهب و آثار آن هجا شجناخ

فیهنگ

فیهنگج و نظججامهججا اجتمججاع در دورههججا مختلج
زمججان

سازگار با جامع کس

ارجگججذار بجج

دینج

اجتمجاع و

باال رفتن ت انای فید در بیخ رد با چجال هجا زنجرگ
روزمیه اس .)Asadollahi. et al 2016( .

هنی

علجل و ع امجل تحج الت

آشججنای بججا میججیا ،فیهنگجج

فججید اسج کج هججرف آن اییججاد دینج
مقب لیج

کسج قججررت

این راهبید بیشتی مباحث خ د را از ح زهها علج م
اجتمججاع

جامعجج شناسجج

حقجج ق و علجج م سیاسجج

م گیید .نظام میم ع اجاا تشکیلدهنره هی پریجره
اس

ک ب یکریگی پی ست ب ده و یک واحر را تشجکیل

دسججتاوردها و پیشججیف هججا فیهنگجج و ت انججای نقججر

م دهنر ب ط ر ک تغییی هی یک از عناصی بجی اججاا

فیهنگها از اهد مباحجث مطجید در ایجن زمینج هسج

دیگی اثی م گذارد .نظام اجتماع میم ع ا متشکل از

( Social Studies Curriculum Guide for General

کن ها و واکن ها تعراد از افیاد اسج کج روابجو

.)Education, 2008
ه ی دارا ان اع سط د و سلسجل میاتج مختلفج
اس

اما در یک دست بنر کل م ت ان دو ن ع ه یج

آن ها با یکریگی ب ط ر متقابل ب س

کجان ن مشجتی

(هرف مشتی ) یجا کجان نهجای بج هجدپی سجت جمج
م یابر .ب عبارتدیگی نظام اجتمجاع بج میم عج ا از
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نق ها اجتماع متقابل ب هجدپی سجت کج در جمج

ضیور ک بجا زنجرگ روزمجیه شجمیونران یجک کشج ر

هرف مشخص ب هد پی نر یافت انجر و بج صج رت یجک

آمیخت اس و بایر بج طج ر ججر در سجط د مختلج

واحر یکپارچ درآمرنر گفت م ش د .شناخ حقج ق و

تحصیل ب آن پیداخت ش د آمج زشهجا میبج ا بج

مس لی ها شمیونر ب عن ان نق ها اعضا یجک

س اد مال و اقتصجاد اسج

جامع و همچنجین مؤسسجات و نمادهجا اجتمجاع در

.)ALIZADE, 2016

راستا مشارک

آگاهانج و فعجال در تعیجین سین شج

( & AHMADI, IMAM,

گیچ س اد مال و اقتصاد باهد مطجید مج شج نر

خ د و جامع و دسجتیاب بج ممجارتهجا اجتمجاع از

ول بیا هیکجرام تعجاری

مح رها ممد و کلیجر در آمج زش ایجن حج زه اسج

م ش د .داشتن س اد مال بج معنجا سج اد اقتصجاد

( Organization of research and educational

.)planning, 2018

جراگانج ا در نظجی گیفتج

نیس  .بینام درس اقتصاد دان
پیشیف

فمجد و در

و مس لی های اس

قابلیج

کج ممجارتهجا سج اد

منابع و فعالیتتهتاي اقتصتادي ایجن راهبجید بیشجتی

مججال را تنظججید مجج کنججر( .بینامجج درسجج اسججتیالیا

مباحث خ د را از اقتصجاد و مطالعجات زیسج محیطج و

Australian

جغیافیای م گیجید .اسجتفاده از منجابع در جمج

رفجع

نیازها بشی بج فیاینجرها اقتصجاد ت لیجر ت زیجع و
مصیف مج شج د .همچنجین منجابع در دسجتیس انسجان
محرودنر و ب عجالوه اهمیج

هییجک از آنهجا بیحسج

شججیایو فیهنگ ج و تکن ل ج یک در ط ج زمججان تغییججی
جمعی جمان بشی امیوز بجا

م کنر .با ت ج ب افاای

بحیان منابع روب رو اس  .همچنین با پیشجیف

ج امجع

بشی و تبریل بمیه بیدار و سازمان ده فعالیج هجا
اقتصاد از اقتصاد ساده بجرون دوران اولیج بج اقتصجاد
پیچیره کن ن

تغییجیات عمیقج در نیازهجا مشجاغل و

نق ها پریر آمره اس  .از عمرهتیین مباحث این ح زه
آشنای با نح ه کسج

اطالعجات اقتصجاد

فیاینجرها

میب ا بج ت لیجر ت زیجع و مصجیف کجار و کجارآفیین
مشاغل سیستد ها مبادلج اسجتفاده بمینج از منجابع
بمیهور سجبا مجرییی اقتصجاد در زنجرگ فجید و
خججان ادگ و آشججنای بججا بیخ ج نمادهججا و فعالی ج هججا و
اباارها اقتصاد هس .
همچن جین در دنیججا امججیوزه اقتصججاد جمججان چنججان
پیچیره شره اس ک شکاف میان آنچ میدم از اقتصجاد
و سیمای گذار م داننر و آنچ بایر براننر روزب روز در
حال افجاای

اسج  .بجی ایجن اسجاس یکج از نیازهجا

Curriculum
Assessment
and
 .)Reporting Authority, 2012س اد مال

زییمیم عج

و بخش از س اد اقتصاد اس و میاد از آن پج بجیدن
ب ارزش مال و قررت خییر پ ل و حسابگی ب منظج ر
مصیف بمین ت ان مال اس ( .راهنمجا بینامج درسج
Ahmadi et ( )1388

مطالعات اجتماع دوره ابتجرای
.)al. 2016

ازآنیاک نظام آم زش کش رمان متمیکا اس

یقیناً

یک از مؤلف ها ممد در آمج زش بینامج هجا درسج
رسم اس (.)DEHGHANI, 2018
ادبیات بینام درسج بیجانگی آن اسج کج در مج رد
ان ج اع الگ هججا بینام ج درس ج و سججط د گ نججاگ ن آن
همچ ن بینام درس

رسم /آشکار ( Official & Overt

 )Curriculumبینام درس

اجیاشجره ( Implemented

 )Curriculumبینامججج درسججج

پنمجججان ( Hidden

 )Curriculumتحقیقات متعرد انیام پذییفتج اسج .
دراین بین یک از ممدتیین ان اع بینام درس ک کمتجی
م ردپژوه

قیار گیفت اس

بینام درس تییب شجره

( )Experienced Curriculumاس  .کالین ( )Kleinاین
بینام ج را ب ج ص ج رت آنچ ج ت سججو فیاگیججیان درنتیی ج
طیدها از پی

تنظید شره درسج و تعامجلهجا بج

وق ع پی ست در کالس درس تییبج مج شج د تعییج
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م کنر فیاگییان بی مبنا عالئد و ارزشها ت انای هجا و

نیا جا آنها ب د .دادهها حاصل از فیآینر تحلیل محتج ا

همچنین تیار قبل خ د در قبال آنچ ب ایشان ارائ

حاک از آن اس ک میاان ت ج ب هی یک از مؤلف هجا

مج شج د انتخجا مج کننججر و از خج د واکججن

نشججان

مج دهنججر .ایججن فیاینججر انتخججاب و واکنش ج منیججی ب ج
پیرای

بینام ا منحصیب فجید و تجا حجرود شخصج

س اد مجال و اقتصجاد در محتج ا کتجا هجا درسج
متفاوت اس

س اد مال پیداخت شره اس .

بیا هییک از دان آم زان م شج د کج بینامج درسج
تییب نامیره م ش د (.)Mehrmohamadi, 2001
آم زش مفاهید اجتماع ب افیاد باهجرف اجتمجاع
کیدن یا جامع پذیی آنها ص رت م گیجید .مقصج د از
جامعج پججذیی

پججذییش اعتقججادات باورهججا هنیارهججا و

ارزش ها م ردقب ل جامع کس

ت انای در تطبیجد و

سازگار با این هنیارها و تغیییات مطل

در آنهاس

( .)Akhavast, 2010ازآنیاک انسان در سیاسجی زنجرگ

ضمناً ب مؤلف ها س اد اقتصاد بیشتی از

محمر جان ( )Mohammad Jani, 2016ب بیرسج
جایگججاه شججمیونر جمججان در بینامجج درسجج مطالعججات
اجتماع پای ششد پیداخج  .و از ابجاار انجرازهگیجی
سیاه شمیونر جمان آکسجفام اسجتفاده کجید کج ایجن
سیاه از س حیط اصل  :شناخت

ممجارت و نگیشج

ک دارا  15مؤلف ب د استفاده کید ک نتایج حاصجل از
تیای وتحلیل داده ها نشان م دهر ک 20/99درصر کل
جمالت و تصاویی بینام درس مطالعات اجتمجاع پایج

خ د بایر مرام نق ها مختلف را ایفجا کنجر بنجابیاین

ششد میب ا ب حیط شناخت

الزم اس وظای میب ا بج ایجن نقج هجا را فیابگیجید.

حیط ممارت و 1/33درصر میب ا بج حیطج نگیشج

یججادگیی هججی نق ج

دارا دو جنب ج اس ج  :جنب ج اول

یادگیی وظای میب ا ب هی نق

و حق ق میبج ا بج

آن اس  .در این بعر شجخص یجاد مج گیجید کج فیضجاً
ب عن ان عض

اس

3/03درصر میبج ا بج

ک این نتجایج حجاک از کجد تج جم بج م ضج ع

تیبیجج شججمیونر جمججان در بینامجج درسجج مطالعججات
اجتماع اس .
اسججرالم

از یک خان اده یک شمیونر یک معلد و

قاسججم زاد و دهقججان

( Asadollahi,

یا یک مسلمان دارا چ وظای و حق ق اس و اینک

 )Ghasemi zad, & Dehghani, 2016اس بجا تحلیجل

چگ ن بایر ب وظای خ د عمل کنر (.)Tanhaei, 2013

محت ا کتا مطالعات اجتماع پای ششد ابتجرای بجی

جنبج دوم یججادگیی احساسججات ع اطج
ارزشها میب ا ب هی نق

نگججیشهججا و

اساس مؤلف هجا سجنر تحج ل بنیجادین (ه یج

ملج

اس  .در این بعر افیاد یجاد

اخججالق آدا و ممججارتهججا زنججرگ ) ب ج ایججن نتیی ج

م گیینر ک در هی یک از نقج هجا جامعج بجا کجرام

رسیرنر ک از دیر معلمجان کتجا مطالعجات اجتمجاع

احساسات و بیخ رد با مخاطبان خ د روبیو شج نر

ششد در سطح مت سط ( )%33بج مؤلفج هجا ه یج

من

( .)Akhavast, 2010مشجکالت دوره ابتججرای بج دلیججل

مل

کثیت دان آم زان و نیا ب ت جم و ساده انریش هجای

آدا و ممارتها زنرگ و در سجطح مت سجط ()%50

ک بعضاً نسب بج ایجن دوره صج رت مج گیجید بسجیار

ب مؤلف اخجالق در نظجام اجتمجاع پیداختج اسج  .در

جر و بنیاد اس (.)Fozoni Shirje et al. 2016

تحلیججل محت ج ا از میججان مق ل ج هججا ه ی ج مل ج ب ج

احمر

امجامجمعج و علیجااده ( AHMADI et al.,

در سطح پایینتجی از مت سجو بجا ( )%36بج مؤلفج

ویژگ ها جغیافیای بجا ( )%23بیشجتیین ت جج و بج
بجا ( %15/5و )%09

 )2016میاان ت ج ب مؤلف ها س اد مال و اقتصاد را

نماد مل و اسط ره مل بج تیتیج

در محت ا کتا ها درس دوره ابتجرای مج رد بیرسج

کمتیین ت ج شجره اسج  .از میجان مق لج هجا آدا و

قیار دادنر ک کتا مطالعات اجتماع پای ششد ابتجرای

ممارتها زنجرگ بج تصجمیدگیجی بیشجتیین ت جج
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( )%39و ب تفکی انتقاد و مقابل با اسجتیس بجا ( %06و
 )%5ب تیتی کمتیین ت ج شره اس ).
یافت ها پژوه

براقیان و ناطق

مس ل و پذییش تفاوتها فید بمتی ب دنر .همچنجین
دان آم زان ممارت احتجیام گذاشجتن را بجی

( & Bodaghian

 )Nateghi, 2016نشججان داد کجج هججیچیججک از ابعججاد

ممارتها آم خت ب دنر .دختیان نسب

از سجایی

ب پسجیان رشجر

بیشتی را در ممارت هجا اجتمجاع نشجان مج دادنجر.
نج ع

ممارت ها شمیونر بج نحج مطلج ب در کتجا هجا

پژوهشگی نتیی م گیید ک متغییهجا جنسجی

درس بازتا نراشت اس .

مررسجج و پایجج تحصججیل منشججت تفججاوتهججا در رشججر

هاشم و قیبانعل زاده ( Hashemi, Ghorbanalizade,

ممارتها اجتماع در ک دکان هسجتنر و بینامج هجای

 )2015در پژوهش بج بیرسجج مفمجج م ه یجج ملج در

چج ن مالقججات صججبحگاه بججیا آمج زش ممججارتهججا

کت مطالعجات اجتمججاع دور ابتججرای پیداختنجر .نتجایج

اجتماع در کالس ضیور اس .

نشان داد ک  :ارزشها بج چمجار بعجر اجتمجاع
مذهب

اخالقج -

اقتصاد و سیاس تقسیدشرهانر .تن ع ارزشهجا

مل در هی چمار پای زیاد و حجاک از اهمیج بیشجتی ایجن
بخجج

در نظججی مججؤلفین اسجج  .ایججن گ نججاگ ن در بعججر

سامانچ ( )Samanci, 2008دیرگاه معلمان دربجارة
رشر ممارتها اجتماع دان آم زان مررسج ابتجرای
را مطالع کید .یافت ها حاک از این اس

ک معلمان در

رشر ممارت ها اجتماع دان آم زان دبستان ع امجل

ارزشها اخالق و مذهب و سپس ارزشهجا اجتمجاع

خججان اده مررسجج محججیو و ویژگجج هججا شخصججیت

نمایانتی اسج  .ارزشهجا اجتمجاع نظیجی اهمیج نمجاد

دان آم زان را دخیل م داننر .بجی طبجد نظجی معلمجان

خان اده نظجد پاسجرار از کشج ر وحجرت و یکپجارچگ

مررس عامل ممم در اکتسا ممجارت هجا اجتمجاع

حفظ محیوزیس

اجیا و رعای قجان ن و حفجظ سجالمت

و ...بیا زنرگ سالد در جامع الزم و ضیور هستنر».
قلتاش صالح و مییزایج

( & Gholtash, Salehi,

ک دکان اس  .یافت ها نشان م دهر ک بجی اسجاس نظجی
معلمججان میججاان تعمججر مررسج بج انیججام فعالیج هججا
اجتمجججاع در مررسج ج بیشجججتیین نقج ج

را در رشجججر

 )Mirzayi, 2013در پژوهش با عن ان تحلیل محتج ا

ممارت ها اجتماع دان آم زان دارد ( .)%53همچنین

بینام درس مطالعات اجتمجاع دوره ابتجرای ایجیان از

حمایج از چنججین بینامج هججای بججا اجججیا بینامج هججا

نظی ت ج ب ویژگ ها شمیونر جمان » ب این نتییج

آم زش ( )%50نگیش و رفتجار مثبج معلمجان ()%33

رسیرنر ک در مطالعات اجتماع دوره ابترای بج ابعجاد

مرییی دم کیاتیک کالس و مررس ( )%35اسجتفاده از

شناخت

عملکید و نگیش کمتی ت ج شره اس

رشیر ( )Rashid, 2010ب مطالع رشر ممجارتهجا

تکنیک ها و روش ترریس مبتن بی دان آمج ز ( )%28و
کاه

اضطیا امتحجان دانج آمج زان ( )%23از دیگجی

اجتماع بین ک دکان در دوره ابتجرای پیداخج  .نتجایج

ع امل ممد درون مررس در رشر ممارتهجا اجتمجاع

نشان داد ک رشر ممارتها اجتماع بین ک دکجان در

دان آم زان هستنر ک بیشتیین درصر نظیات معلمجان

حر انتظار نب د اما ممارت اجتماع دانج آمج زان پایج

را ب خ د اختصاص دادهانر

ششججد در خججیده مقیجاسهججا پججذییش انتقججاد احتججیام
گذاشججججتن حججججل مسجج ج ل و پججججذییش حقججججاید و
مس لی پذیی بی

از دان آم زان پایج هشجتد بج د.

جعفی ( )Jafari, 2006در تحقیجد خج د بجا عنج ان
ارزیاب میاان ت ج ب آم زش حق ق بشی در بینام ها
درس دوره ابترای

با ت جج بج نتجایج حاصجل کج

دان آم زان مناطد شمی نیا نسجب بج روسجتای در

بیانگی ضع آم زش و ت ج ب مؤلف ها حقج ق بشجی

خیده مقیاس ها پذییش انتقاد احتیام گذاشجتن حجل

هستنر تتکیر دارد.
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بانرریا ( )Banderia, 2006نیا بج شناسجای رابطج
شناخت

بین ممارت ها اجتماع و متغییها جمعی

در دان آم زان پایج اول تجا چمجارم ابتجرای در بیزیجل
پیداخ  .نتایج این پژوه

نشجان داد کج ممجارتهجا

اجتماع در دان آم زان ابترای منطبد بجی متغییهجا
جمعی شناخت و اجتماع تغییی م کنر.
روس و همکاران

ب کل ب دس فیام ش دادهشجره اسج و لجذا چنجین
بینام های را اص الً دارا پای ها علم نمج داننجر .در
مقابل بیخ از پژوهشگیان با قبج ل غییاصج ل و بجرون
چمارچ
باز

( )Roos et al,2005ط تحقیق

ب ج بیرس ج اثیبخش ج بینام ج ا ک ج در جم ج بمب ج د
شناسای و در

آنها ک البت الزم و خمییمای چنجین بینامج ا اسج

ب دن این دس

بینام ها اعتقاددارنر ک حت

غذا خ ردن دورهد و یا کار دسجت جمعج در ایجن

بینام ها ب نح
درنمای

آمج زش بجاهد بج دن کجار گیوهج و

رفتارهجا جمعج را بج دانج آمج زان نشجان

مفاهید اقتصاد ماننجر پج ل درآمجر

م دهر .در چنین شیایط ب نظی م رسر با اسجتفاده از

هاین ها و پس انراز ک دکان پی دبسجتان ( 3/5تجا 6/5

یک پژوه

مستقل ک با بمجیهگیجی از نظییجات از دو

سالگ ) طیاح شره ب د پیداخت انر و نتایج نشاندهنره

طی برون پی فیض بج بیرسج ادعجا هجی دو گجیوه

عملکید در

بپیدازد م ت ان شیایط را فیاهد کجید تجا نظییجات هجی

مفاهید اقتصاد ب د.

دن اتی ( )Otter, 2001در پژوهش با عن ان تجرریس

دودست م ردبیرس قیارگیفت و رد یا تائیر ش د .نتجایج

س اد مال در مرارس از پای ها ک دکستان تا دوازدهجد

نشججان خ اهججر داد ک ج تججتثیی

بیرس دان

و اعتقادات معلمان انیام داد کج هجرف از

این پژوه

آگاه از نگجیشهجا و باورهجا معلمجان در

م رد آم زش ام ر مال شخص و همچنجین در

معلجد

از شمار مفاهید اصجل امج ر مجال شخصج بج د .نتجایج
مت سجط

نشان داد ک معلمان در تمام سط د -ابترای

و دبییستان -م افد آم زش ام ر مال شخص در دوران
ابترای ب دنر اما فقران بینام درسج مناسج
م اد آم زش و کمب د زمان و نبج د دانج

فقجران

در محتج ا

آم زش مانع از پیداختن ب این امی ممد ب د.
اس  :یک اینک پای ششد ب تازگ

در ساختار نظام آم زش کش ر واردشره اس و دیگجی
اینک کتا درس ب تازگ تتلی شجره اسج

( PIRI,

)MESRABADI, & AZIZI, 2018
آگاه مسج الن از میجاان تتثییگجذار ایجن دروس بجی
زنرگ شخص دانج آمج زان اسج بیخج از محققجان
وق گذران دان آم زان شره و تمام وظای

متیبیان از نگاه دان آم زان چگ ن ب ده و تا چ میجاان
م ت ان از این بینام ها بیا تثبی

شخصی

اجتمجاع

دان آم زان بمیه جس .
از طیف هرف از آم زش دروس در مرارس بجا ت جج
ب سنر آم زش سازمان آم زشوپیورش اییان تنمجا ارائج
بخش از مطالب ک گمان م رود بیا فید مفیر و مثمجی
ثمی هس

نیس بلک هرف از آم زش در مرارس ایجیان

اساس و منطبد بی آم زهها اییان

شامل
اجتماع

اسالم ایفا نماینجر.

ب همین دلیل کت درس در اییان تروین و ت لیر محت ا
م ش نر تا با استفاده از آنهجا خجومشج یکسجان بجیا
تمجام معلمجان در سیاسجی کشج ر جمج پجیورش افججیاد
مسجججتعر و باکفایججج

ول مشکل اصل ک در این زمین وجج د دارد عجرم

اعتقاددارنر ک تمام این مطال درس ب نح

آم زش ها درس مطالعات اجتماع بجی زنجرگ فجید

کمک ب پیورش افیاد اس ک در جامع بت اننر نقشج

مطالعات اجتماع پای ششد ابترای در ایجیان از دو
لحاد حائا اهمی

حاصججل از ایججن پججژوه

گجججیدد ( Document of the

fundamental transformation of the general
education system of the Islamic Republic of Iran,
 .)2012اگیچ بعضاً ب دلیجل شجیایو بج م انحیافجات از

اصل م ض ع آم زش ب وج د م آیر ولج گجاه ممکجن
اس ک این انحیاف ب دلیجل خج د سیسجتد آمج زش رخ
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دهر .ب عبجارت گجاه عجرم روایج مناسج بجیا یجک

اجتماع و منابع و فعالی ها اقتصجاد ب دنجر کج بجی

سیستد آم زش شیایو را بج گج نهجای مج سجازد کج

اساس مطالع پژوه ها و پیسشنام ها طیاحج شجره

اهراف از قبجل پجی بینج شجره بجیا آن قابجلدسجتیس

درزمینة درس مطالعات اجتمجاع اسجتخیاج شجرنر .در

نم باشنر  .بج همجین دلیجل اسج کج ارزیجاب سیسجتد

شیوع هی مصاحب شیک کننرگان با هرف مطالع آشنا

آم زش از منظجی میبیجان و متیبیجان مج ت انجر بجازخ رد

شجفاه بجیا ضجبو صجرا اخجذ شجر و

مفیر را از عملکید سیستد آم زش پی
قیار دهر .ب همین منظ ر پژوه

شره و رضای

رو خبیگجان

مصاحب ها در کتابخان مررس و با رعای سک ت و وق

حاضجی تجالش خ اهجر

قبل انیام شرنر .مصاحب ها بین  30تا  35دقیقج بج

کید تا ط یک مطالع پریجرار شجناخت بج ایجن سجؤال

ط ل انیامیر .در مطالعج حاضجی جمج

پاسو دهر ک معنا تیجار زیسجت دانج آمج زان پایج

اعتبار سؤاالت مصاحب از نظجیات اسجاتیر صجاح نظجی

ششد از مؤلف هجا فیهنجگ و ه یج

دسجتیاب بج

نظجام اجتمجاع و

استفاده شر و بیا حص ل اطمینان از دق کار از روش

منابع اقتصاد درس مطالعات اجتماع چگ ن اسج ؟ تجا

مطالع مکیر مقایس مستمی دادههجا خالصج سجاز و

برین طیید یک شاخص علم ب منظج ر راسج آزمجای

دست بنر اطالعات برون اینک دادهها آسیب ببیننجر

رونر اجیای بینام درس ارائ نمایر.

استفاده شر .بیا تحلیل دادهها از روش هف میحل ا
ک لیا ( )Collaizzi, 1987استفاده شر .بی ایجن اسجاس
ابترا پژوهشگی متن مصاحب هجا پجس از ضجبو بجی رو

روش پژوهش
این مطالع یک پژوه
ب د .پژوه

کیفج

کیفج و از نج ع پریرارشناسج

فایجل صج ت بالفاصجل کلمج بج کلمج بجی رو کاغجذ

یجک فیاینجر بیرسج فمجد و در

م ج ن یسججر (تججا بججا اسججتفاده از آن کرگججذار دادههججا را

مبتن بی سن ها روش شناخت مشخصج اسج

کج

یک مس ل انسان یا اجتمجاع را کشج مج کنجر .ایجن

راح تی انیام دهر) سجپس بجا خ انجرن دقیجد و مکجیر
مصاحب ها و ت صجی

شجیک کننجرگان سجع در در

تصاویی پیچیجره و کلج مج سجازد وا ههجا را

بمتی و هد احساس شرن با آن ها م کنر .در میحل دوم

تحلیل دیرگاه آگجاه دهنجرگان را بج گ نج گجاارش و

سطی ب سطی داده ها را م ردبیرس قیار داده و جمجالت

پژوه

مطالع را در یک محیو طبیع هرای م کنر.
ح زة پژوه

همة دان آم زان دختجی و پسجی پایج

معنجج دار کجج مججیتبو بججا م ضجج ع اصججل پججژوه

را

عالم گذار م کنر سپس این معجان اسجتخیاجشجره

ششد ابترای شمی ارومی در سال تحصجیل 1395-96

مفم مساز و فیم ل شره و در کر قیار داده شجرنر .در

ب د .روش نم ن گیی هرفمنجر بج د و تجا زمجان اشجباع

میحل بعر دست بنجر کجرها آغجاز مج شج د و پجس از

شرن اطالعات روش نم ن گیی ادام یاف .

بازخ ان مکی کرها مفاهید فیم ل شره درون دست ها و

پس از بیرس تییبیات  15دان آم ز داده ها ب حر

خ ش ها م ض ع قیار دادهشره و تجدهجا اصجل بج

دیگی ادام نیافج .

دس آمر (.)Abdolmaleki, Maleki, & Asadi, 2018

اشباع نظی رسیرنر و عمل گاین

در ایججن مطالعجج کیفجج بجج منظجج ر در

تییبیججات

همچنججین بججا اسججتفاده از فیاینججر تحلیججل مقایسج ا

دان ج آم ج زان پای ج ششججد ابتججرای در خص ج ص درس

مججراوم هججی داده را بججا تمججام دادههججا مقایسجج کججیده و

مصاحب نیم سازمانیافت بج عمجل

داده ها کرگذار شره را نیا با یکریگی مقایسج کجید

آمججر و سججؤاالت مصججاحب در ارتبججاا بججا تییبیججات

ب این ص رت ک با هی مصاحب جریر طبق ها قبل را

شیک کننرگان در ح زهها فیهنجگ و ه یج » نظجام

بازنگی و طبقات مشاب آ با یکجریگی ادغجام و یجا طبقج

مطالعات اجتماع
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جریر اییاد کید و در آخی با تیکی کیدن کلی عقایر

یافتهها

استنتاج شره ب درون یک ت صی جامع و کامل از هم

تعراد افجیاد شجیک کننجره در پجژوه

 15نفجی (8

جائیات پریره م ردنظی تجد هجا بج دسج آمجره درون

دان آم ز پسی و  9دان آم ز دختی) ب دنر کج در پایج

مفم م کل و مح ر قیار داده شرنر (.)Esmaili, 2014

ششد ابترای تحصیل م کیدنر.

قابلیجج

یکجج از فججنهججا عملجج بججیا افججاای

داده ها ب دس آمره از تیای وتحلیل متن مصاحب

انتقال پذیی یافت ها استفاده از روی ها ویژه کرگذار

درباره سؤال اصل پژوه

و تحلیل نمادها نشان ها و سجایی مج ارد تحلیجل دادههجا

اولی ج ( 30 )Initial Codeزیججی مضججم ن ()Category

حاضجی از

تد و یجا درونمایج

اس ( )Abbaszadeh, 2012کج در پجژوه

منیی ب شناسجای  311کجر

مق ل یا تد فیع و  6مضم ن اصل

روش تحلیل دادهها کالیا استفاده شر.

اصل شر.

جدول  .4مضامین اصلی و فرعی آشکارشده از تحلیل دادههاي مصاحبه
تم اصلی

ویژگ ها فیهنگ -
اسالم
تفکی انتقاد
در

و فمججد مسججائل

جامع

تم فرعی

فیهنگ انتخا دوس

51

فیهنگ تصمیدگیی

ادیان مختل دین در کش ر
مشارک

اجتماع

حق ق اجتماع

وج د هماهنگ و نظد در ر ه نظام

62

اتحجاد در بیگجاار نمجاز جماعج

وج د میز بین کش رها بیا داشتن امنی اجتماع

رعای ق انین راهنمای

93

و راننرگ

قبال خ د
استعرادها

کش ر
اسجججتفاده بمینججج از
منابع

پش

اسالم -اییان

کدها

مقایس فیهنگ اییان با کش رها همسای مقایس فیهنگج منجاطد مختلج ایجیان وجج د

مسج لی پججذیی در حق ق فید

شناخ

تعداد

بینام ریا روزان داشتن نظد در انیام کارها رعای معیارها انتخا دوس

رعای معیارها تصمیدگیی درس
منابع فسیل

30

منابع نفت آبادان و گچساران میرانهجا نفتج بج بج حکیمج و آقاججار در

خ زستان پاالیشگاه گاز در خیاسان رض

انی ها ن ت ربینها باد منییل و رودبجار

38

نییوگاهها خ رشیر در شییاز ت ربینها آب
صیف ج ی در مصیف بیق و انی

تبریل انی

ویژگتتیهتتا فرهنگتتی-استتیمی :درس مطالعججات
اجتماع با بمیهگیی از رشجت هجا و شجاخ هجا علمج
چ ن تاریو جغیافیجا فیهنجگ و مجیدمشناسج مبجان
دین و اخالق در امی ه ی بخش ب دان آم زان نق
ممم ج ایفججا م ج کنججر .انسججانهججا بیحس ج ن ج ع اقلججید
آدا ورس م باورها و فعالی ها اجتمجاع و اقتصجاد

خ رشیر ب انی

الکتییک

36

تفاوتهجای بجا هجد در نج ع پ شجا زبجان و  ...دارنجر.
دوس یاب و تصمیدگیی نیجا معیارهجای دارد کج بجی
مبنججا فیهنججگ اییانجج  -اسججالم تعییجج مجج شجج د.
مشارک کننرگان در پژوه حاضی ب مسائل همچ ن:
پ ش اسالم -اییان فیهنگ انتخا دوس فیهنجگ
تصمیدگیی اشاره م کننر.
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در مضم ن پ ش اسالم -اییان بیشتیین ت جج و
تمیکا دان آم زان بجی پ شج هجا محلج -منطقج ا
(کیدستان خ زستان گیالن آذرباییان و  )...است ار ب د
و ت ضججیحات آنهججا از تییبیاتشججان نشججانگی دقجج و
باریک بین آن ها نسب ب مسائل میب ا ب پ شا ب د.
چنانچ دان آم ز تییب مستقید خ د را چنین بیجان
مجج کنججر« :مججا در کتججابم ن در مجج رد نحجج ه پ شجج
کیدستان ها و آذرباییان ها خ نرید وقت ب کیدسجتان
سفی کیدید خاند هجای دیجرم بجا لبجاس خیلج بلنجر و
دامنها خیلج بجار امجا در آذرباییجان لبجاسهجا
راح تی م پ شنر .همجین طج ر مجیدان کیدسجتان از
کالهها بارگ استفاده م کننر» (دان آم ز .)6
و این تییب نمایانگی آگاه دانج آمج ز نسجب بج
پ ش مناس یک جامع اسالم اسج « :مجن در یجاد
ب آقای رو دیرم ک طیز لباس پ شیرن کامالً بر بج د
و با باورها دین ما مغایی ب د و م دیرم کج اطیافیجان
دیر خ ب نسب ب اون نرارنر و از اونیا من هد از ایجن
طیز لباس پ شیرن پیهیا کیدم و لباسها مناس تی
پ شیرم .پ شش ک اآلن دارم خیل بمتی از پ شش ک
قبالً داشتد» (دان آم ز .)12
در ارتبججاا بججا مضججم ن فیهنججگ انتخججا دوسجج
تییبیات زیی ب خ ب نشانگی آگاه دانج آمج زان پایج
ششد در انتخا دوس و میاوده با همساالن بجی اسجاس
معیارها انتخا دوس خج اسج « :مجن از حجریث
حضیت عل (ع) یاد گیفتد ک بایر دوست انتخا کند
ک ت سخت ها من یار کنج یجا بج قج ل شجعی کج
م گ «دوسج آن اسج کج گیجید دسج دوسج در
سخت و پییشان حال » .ب خاطی اون من بایجر دوسجت
رو انتخا کند ک در سخت ها کنارم باش نج فقجو در
اوقات خ ش پس وقت در خطی م افتد بایر دوستد
ب من کمک کن تجا بتج ند خج دمز از اون خطجی بیجیون
بکشد .من امسال کیج انُ (یکج از همکالسج هجای را
نشان م دهر) انتخا کیدم ک همیش از دعج ا پیهیجا
م کن و هیچ حیف بر نم زن » (دان آم ز .)2

«فیهنگ دوس یاب ب ما کمک م کن تا دوسجتان
بمتی پیرا کنید بعرازاینک ما این درسز خ نرید نقجل
مکان کیدید و با آم خت های کج از ایجن درس داشجتد
ت نستد دوستان خ ب پیرا کند» (دان آم ز .)11
دانجج آمجج زان در ارتبججاا بججا مضججم ن فیهنججگ
تصمیدگیی (کج پایج ریشج ا دارد و بایجر از سجنین
پایین ب ک دکان آم خ ) ب م ارد زیی اشاره مج کننجر
ک نم د جاافتادگ این فیهنجگ در بجین دانج آمج زان
پای ششد هس « :بیا خییجر تبلج سجع کجیدم اون
تبلت ک ت ذهند ب د را با چنر تا دیگ مقایسج کجند و
بعر از مش رت با خان اده تصمید گیفتید تبلت ک بمتی
ب د را بخیید» (دان آم ز .)3
«از درس تصججمیدگیججی یججاد گججیفتد کجج قبججل از
تصمید گیی در م رد انیام کار بایر پیس وج کجند و
نتیی حیکاتد را پی بین کجند و در انتخجا دوسج
نیا از همین م ض ع اسجتفاده کجیدم یعنج پجی بینج
کیدم ک اگی این فید را ب عنج ان دوسج خج د انتخجا
کند اکثی رفتارها من و او شبی هد مج شج بنجابیاین
با کم دق و پیسوج بابک را ب عنج ان دوسج خج د
انتخا کیدم» (دان آم ز .)13
تفکر انتقادي :مطالعات اجتماع عجالوه بجی تیبیج
اجتماع و کمک ب جامع پذیی زمین پجیورش تفکجی
انتقاد و ت انای نقاد اجتماع را نیا فیاهد مج آورد
ب گ ن ا کج آنهجا بت اننجر مسجائل اجتمجاع و محجیو
پییام ن خ د را هیچنجر در چجارچ سجاده و ک دکانج
م رد نقر و داور قجیار دهنجر تجا در آینجره بج افجیاد
متفکی و مبتکی مبجرل شج نر و قجادر بج حجل مسجائل و
دگیگ ن کجیدن شجیایو و پیشجبید آرمجانهجا جامعج
باشنر .دان آم زان شیک کننره در پجژوه حاضجی در
ارتباا با مضم ن انتقادپذیی ب م ارد اشاره م کننر
ک شامل مقایس فیهنگ اییان با کشج رها همسجای
مقایس فیهنگج منجاطد مختلج ایجیان وجج د ادیجان
مختل دین در کش ر اس .
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درزمینة مقایس فیهنگ اییان با کش رها همسای
گایرها از تییبیات دان آم زان نشان مج دهجر آنهجا
ب سادگ از کنار مسائل فیهنگ نم گذرنر و علج رغجد
داشتن دنیا ک دکان نسب ب مسجائل دنیجا اطجیاف
خ د ب تفاوت نب ده و با دیر منتقران با بعض مسائل
بیخج رد مج کننجر .مقایسج دانج آمج زان شجامل نج ع
پ ش غذا زبان ن ع جشجنهجا کشج رها اسجالم
همسای با اییان هس .
«فیهنگ و ه ی هی کش ر متفاوتِ مثل ن ع لبجاس
پ شیرن و حیف زدن .مثالً مجا فارسج و آذر صجحب
م کنید و وقت ما تیکی رفتید دیرم ک تیک صحب
م کننر و طیز لباس پ شیرنشان تقییباً مثل ما ب د ول
تاوَن آزادتی ب دنر و غذاهاش ن با ما فیق م کید و بیشتی
از سججباییات در غذاهایشججان اسججتفاده مجج کیدنججر»
(دان آم ز .)1
«ما ک تیکی سفی کجیده بج دید دیجرم کج آدا و
رس م طیز پ ش و جشنهای ک دارنر با ما متفجاوتِ.
جشن سال آن ها در زمستان و کییسمسِ و جشن سجال
ما در بمار و ن روزِ» (دان آم ز .)8
درزمینة مقایس فیهنگ مناطد مختل کش ر یکج
از دان آم زان تفجاوت پ شج و گج ی هجا مختلج
زبان میدم ان اع مختلج اقلجید هجا در ایجیان در را ایجن
چنین بیان م کنر« :در اصفمان م زه میدمشناس رفت
ب دید آنیا مانکن های ب د ک لبجاسهجا مجیدم انج اع
مختلج اقلجیدهججا را تنشججان کججیده ب دنججر مججثالً لبججاس
جن ب ها سفیر و گشاد و ناز ب د و لبجاس شجمال هجا
گلدار و بلنر .پ ش ها سایی منجاطد ایجیان هجد بج د
مثججل بختیججار گیلک ج تیک ج بل ج چ کججید و »...
(دان آم ز .)3
درزمین جة وج ج د ادیججان مختل ج دین ج در کش ج ر
دان آم ز در رابط با مضم ن فیهنگ و ه یج بج
وج د ادیجان مختلج در کشج ر اشجاره کجیده و چنجین
م گ یر « :در کتا مطالعات اجتمجاع امسجال مجا در
م رد ان اع ادیان و ه ی ها خ نرید و م دونید کج در

کش ر ما عجالوه بجی مسجلمان هجا مسجیح و یمج د و
دین ها دیگی هد هسجتنر .ولج مجا نبایجر آن هجا را
اذی یا مسخیه کنید چ ن باوج داینک دینمان یکج
نیسج و ه یتمجان فجیق داره ولج فیهنجگ مجا یکج ِ.
یک بار ک ب آزم ن قلد چ رفت ب دم یک از بچج هجا
ب یک پسی مسیح تمم زد ولج مجن مجانع شجرم»
(دان آم ز .)13
درک و فهتتم مستتاال جامعتته :درس مطالعججات
اجتماع بستی مناسب بیا پیورش ممارتها زنجرگ
اجتماع فیاهد م آورد .در این درس دانج آمج زان بجا
حق ق و مس لی ها شجمیونر مج ردنظی در جامعج
خ د آشنا م ش نر و با در و فمد مسائل و م ضج عات
جامع محل محیو پییام ن و کشج ر خج د چگج نگ
زنرگ در اجتماع را م آم زنجر و بج ممجارتهجا الزم
بیا زنرگ میما م شج نر .درس مطالعجات اجتمجاع
این قابلی را دارد ک تصمیدگیجی فجید و مشجارک
اجتماع و با هد زیستن را در دان آم زان تق ی کنجر.
در این زمینج نیجا دانج آمج زان بج مج ارد ازجملج
مشججارک اجتمججاع وججج د همججاهنگ و نظججد در ر ه
نظام اتحاد در بیگاار نماز جماع حق ق اجتماع
وج د میز بین کش رها بیا داشجتن امنیج اجتمجاع
رعای ق انین راهنمای و راننرگ اشاره م کننر.
درزمینة مشارک اجتماع دو نفجی از دانج آمج زان
ک یک در نماز جماع و دیگجی در یجک ر ه نظجام
شیک کیده ب دنر تییب خ د را با چنان شج ق بیجان
م کننر ک نشاندهنرة عالق منر آنها ب شجیک در
فعالی ها جمع اس  .یک از آن دو چنین م گ یجر:
«نظام اجتماع یعن هجی کجار نظجد و نظجام خج دشز
داشت باش و این رعای نظجد یعنج اتحجاد .بج همجیاه
خان اده بیا دیجرن یجک ر ه نظجام رفتج بج دید کج
سیبازها تج خیابجان صج کشجیره ب دنجر و همج بجاهد
هماهنگ ب دن و خیل منظد ب دن» (دان آم ز « .)1ب
همیاه خان اده در یک نماز جماع شیک کیده بج دم و
خیل حس خ ب ب د هم بج طج ر هماهنجگ و مجنظد
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رک ع و سیره م رفتن برون اینک کس حیفج بانج »
(دان آم ز )11
و البت مصراق زیی ک نشجاندهنجرة در کج د از
یک همبستگ مل اس « :درباره استعمارگیها ک قبجل
از انقال ب اییان حمل کیدن و اییان رو تح سجلط و
مستعمیه خ د کیده ب دن کل کش ر مجا در مقابجل اونجا
دالوران ایستادن ول حک م ها قاججار و پملج کج
بسیار ب عیض ب دن نت نستن از کش ر دفجاع کجنن امجا
امام خمین و یاران علیج اونجا قیجام کجیدن و انقجال
اسالم اییان پییوز شر» (دان آم ز .)3
درزمینة حق ق اجتماع کج شجامل رعایج نظجد و
قان ن همچنین احتیام گذاشتن ب حیید خص ص یجک
فید یا یک جامع اس  .یک از دان آمج زان مج گ یجر:
«بیا داشتن نظد هم کشج رها و شجمیها مجیز دارنجر.
وقت بیا مسابق تمیان م رفتد دیجرم کج تجابل زدن
ب شمی تمیان خج ش آمریجر و اونیجا فممیجرم کج وارد
شمی تمیان شرید و در تل یای ن هد دیرم کج بجین دو
کش ر همسای میز وج د دارد و هی مجیز دیجرهبجان
(میزبان) داره و اجازه ورود خارج هارو ب داخجل کشج ر
نم ده» (دان آم ز .)5
مسئولیتپذیري در قبال خود :همانط ر ک گفتج
شر درس مطالعات اجتماع سع دارد تا دانج آمج زان
را بججا حقج ق و مسج لی هججا شججمیونر م ج ردنظی در
جامع ج خ ج د آشججنا کنججر تججا بججا در و فمججد مسججائل و
م ض عات جامع محل محیو پییام ن و کشج ر خج د
چگ نگ زنرگ در اجتماع را بیام زنر و ب ممارت هجا
الزم بیا زنرگ میما م ش نر .مشجارک کننجرگان در
این پژوه ب حق ق فید بینام ریا روزان داشجتن
نظد در انیام کارها رعای معیارهجا انتخجا دوسج
رعای معیارها تصمیدگیی درس اشاره م کننر ک
هی کرام از این مق ل ها شامل کرهای میتبو بجا مق لج
خاص خ د اس .
درزمینة حق ق فید دان آم زان عالوه بجی احتجیام
ب حق ق دیگیان و رعای نظد و قان ن ب بینامج ریجا

درس رعای معیارها دوسج یجاب و تصجمیدگیجی
ب عن ان حقج ق فجید و شخصج مج نگینجر و خج د را
م ظ در رعای آن ها م داننر .گایرهها ذیل ازجمل
تییب های هستنر ک دان آم زان ب آن اشاره کیدنجر:
«مثالً در مررس بایر خ درس بخ ند محیو کجالس
و مررس را نبایر کثی کند دوستاندز اذیج نمج کجند.
لباس ها کثی نمج پ شجد .بجیا مررسج از روپج ش
مخص ص استفاده م کند و بجیا بیجیون رفجتن از یجک
ن ع لباس دیگی استفاده م کند» (دان آم ز .)3
«در م رد نظام اجتماع ی مس ل ا ک وج د داره
مس لة دوس یاب ِ ک حر و مجیز و معیارهجای داره کج
بایر رعای کنجید .مجن خج دم در سجال پجنید ابتجرای
دوستان زیاد داشتد ول امسال ک ایجن درسز خ نجرم
پنج یا ش نفی دوسج کج معیارهجا خج بج دن را
داشججتن انتخججا کججیدم معیارهججای مثججل بججا اد و
درسخ ان بج دن دعج ا نکجیدن حجیف بجر نجادن و»...
(دان آم ز اول .)6
شناخت استعدادهاي کشور :کش ر ما ب علج قجیار
گججیفتن در یکجج از کججان نهججا ممججد انججی جمججان
(خاورمیان و خلیج فارس) و همچنین دارا بج دن منجابع
سیشار نف و گجاز بجا مسجائل مختلفج در ایجن زمینج
روب رو اسج  .لجذا بجا ت جج بج اهمیج م ضج ع درس
مطالعات اجتماع راه اس ک دان آم زان را با ان اع
منابع انی و پیاکنرگ انی نفج و گجاز در کشج ر و
همچنججین لججاوم مصججیف صججحیح را بیرس ج م ج کنججر.
مشارک کننرگان در پژوه حاضی ب م ارد ازجملج :
منابع فسیل منابع نفت آبادان و گچسجاران میجرانهجا
نفت ب ب حکیم و آقا جار در خ زستان پاالیشجگاه
گاز در خیاسان رض انی ها ن ت ربینهجا بجاد
منییجل و رودبججار نییوگججاههججا خ رشججیر در شججییاز
ت ربین ها آبج اشجاره مج کننجر کج هیکجرام از ایجن
مق ل ها شامل کرهای میتبو با مق ل خاص خ د اس .
درزمینة منابع فسیل (نف گجاز گازوئیجل بنجاین)
یافت ها نشان م دهر ک دان آم زان ب خ ب با مناطد
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مختل س خ ها فسجیل م جج د در کشج ر آشجنای
دارنر چنانچ نام بعض از این مناطد را نیا م داننجر و
این مس ل حائا اهمی هس :
«ت ج کتججا در م ج رد منججابع نفت ج خ نججرید و در
تل یای ن هد منابع نفت آبادان و گچساران را دیجرم کج
پمپها بار نف ب د و مقرار زیاد ل لج و دسجتگاه
تصفی نف » (دان آم ز .)1
«در جن و جن غیب کش ر منابع فسیل وج د
داره .وقت رفت ب دید خ زستان میرانها نفت ب بج
حکیم و آقاججار را دیجرم ل لج هاشج ن از دور دیجره
م ج شججر و دود ک ج از یک ج از ل ل ج هججا بججاال می مججر»
(دان آم ز .)6
« وقت بج خیاسجان رضج رفتج بج دید اونیجا یج
پاالیشگاه گاز ب د ک از فاصل دور دیره م شر و دوتجا
سک بار داش با مقرار زیاد ل لج » (دانج آمج ز
.)9
درزمینة انی ها ن (انی خ رشیر باد آب )
ک یک دیگی از نکات قابل تتمل در راسجتا انجی هجا
ت ج ج و عالق ج دان ج آم ج زان ب ج چگ ج نگ اسججتفاده و
بمیهور از انی ها ن هسج در ایجن مج رد یکج از
دان آم زان م گ یر« :در فیلد مستنر دیجرم کج در
منییل و رودبار ت ربینها باد وصل م کیدن کج بجا
بیخ رد باد ب چجیخ درمی مجرن و انجی الکتییکج
ت لیر م کیدن» (دان آم ز  )9و دان آم ز دیگجی بجا
آوردن مثال از شمی محل سک ن خ د عالقج خج د را
نسججب بجج ایججن مسجج ل نشججان مجج دهججر« :یکجج از
نادیک تییناش ب خ دم ن سر ِ ک طیفها بنر زدن
ک با فشار ک آ ب تج ربینهجا وارد مج کنج انجی
الکتییک را ت لیجر و بجیق م ردنیجاز شجمیمان را تجتمین
م کن » (دان آم ز .)15
استفاده بهینه از منابع :تقاضا بجیا انجی یکج از
ممد تیین چال ها دنیا امیوز اس ب طج ر کج بجی
روابو کش رها نیا اثی مج گجذارد و م ج دیج و حیجات
اقتصاد آنها ب این م ض ع بستگ دارد .عالوه بجی آن

مصیف نامتعادل و نادرس انی نیجا مشجکالت زیجاد
بیا بشی امیوز در عیص ها گ ناگ ن پریر آورده اس .
مشارک کننرگان در ایجن پجژوه بج صجیف جج ی در
مصیف بیق و انی و تبریل انی خ رشیر ب انجی
الکتییک اشاره م کننر ک هیکرام از این مق ل هجا نیجا
شامل کرهای میتبو با مق ل خاص خ د اس .
درزمینة صیف ج ی ک یک از مباحث ممم اسج
ک در دوران ابترای آم زش داده م ش د عالوه بی م اد
خ راک و آ شامل م اد مصیف همچج ن انجی نیجا
اس  .بی این اساس دان آم زان در مج ارد بج تییبج
خ د در ارتباا با صیف ج ی در مصیف انجی اشجارات
داشتنر منجمل « :قبل از اینک من این درسز ب خ ند
ما از ش مین بیا گیم کیدن خ ن استفاده مج کجیدید
نم دونستید ش مین بیا محیوزیس ضیر داره .ولج
بعراً ک فممیرم و ت خ نج ت ضجیح دادم پجرر و مجادرم
درجج ش ج مین رو کججد کججیدن و ب ج جججاش لبججاسهججا
گیمتی پ شیرید کنار در و پنییههارو بستید تجا گیمجا
هرر نیه و خ ن گیمتی بش » (دان آم ز .)3
«ما م دونید ک در مصیف انی بایر صجیف جج ی
کنید پس م ت نید بیا صیف جج ی بجیق و انجی در
روزهای ک ه ا سیدِ بیا زیاد کیدن دما بخجار از
لباسا گیم استفاده کنید و ش مین و وسایل گیمایشج
ک مصیف زیاد دارنر استفاده نکنید» (دان آم ز .)8
درزمینة استفاده بمین از منابع انی دانج آمج زان
از م ض ع تبریل انی نیا سجخن گفتنجر .آگجاه هجا و
اطالعات دان آمج زان پایج ششجد در ایجن مج رد حجائا
اهمی اس ب ط ر ک آنها ب ان اع تبریل انی ها
طبیع ب انی ها مصیف م رد نیاز اشاره کیدنر:
«یک از فامیال ما در یاد آبگیمکنهای داره ک بجا
انی خ رشیر آ رو گیم م کن  .صفح ها آب رنگ
باال پش بام خ ن داره ک وقت ن ر ب اونا م خج ره
اون صفح ها گجیم مج شجن و آ داخجل گجیمکنُ گجیم
م کنن» (دان آم ز .)13
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«صفحات خ رشیر دیرم ک باال چیاغقیماها کار
گذاشتن و با ن ر خ رشجیر کجار مج کنج و همجینطج ر
تج ربینهججا بججاد دیججرم تج جن ج ک ج ت لیججر بججیق
م کیدن» (دان آم ز ( )2جرول شماره .)3
بحث و نتیجهگیري
هرف این پژوه بیرس درس مطالعات اجتماع پای
ششد ابترای در س ح زة م ض ع (فیهنجگ و ه یج
نظججام اجتمججاع و منججابع و فعالی ج هججا اقتصججاد ) از
دیرگاه دان آم زان ب د .تحلیل و کرگذار یافت هجا بج
پیرای ش مضم ن اصل تح عنجاوین ویژگج هجا
فیهنگ -اسجالم تفکجی انتقجاد در و فمجد مسجائل
جامعجج مسجج لی پججذیی در قبججال خجج د شججناخ
استعرادها کش ر و استفاده بمین از منابع منیی شر.
فرهنگ و هویت :این مضم ن بیانگی ایجن اسج کج
دان آم زان بایر درزمینجة فیهنجگ و ه یج آشجنای و
شناخ کاف داشت باشنر یعن دان آمج ز بایجر فمجد
مناسب از ان اع فیهنگها میدمشناسج مبجان دینج
ه ی فید و اجتماع فیهنگ تصمیدگیی فیهنجگ
انتخا دوس پ ش اسالم -اییان مقایس فیهنگج
اییان با کشج رها همسجای مقایسج فیهنگج منجاطد
مختل اییان و وجج د ادیجان مختلج دینج در کشج ر
داشت باشر .ب عبارت بت انر در بیخ رد با افیاد آنها را
بیحس ن ع اقلید آدا ورسج م باورهجا و فعالیج هجا
اجتماع و اقتصاد ن ع گ ی و زبان و ان اع پ شجا
ت صی کیده و تفاوتها آنها را بیان کنر .ایجن نتجایج
با نتایج ب دس آمره از پژوه ( )Rashid, 2010همس
اس  .از طیف با ت ج ب یافت ها ( Asadollahi et al,
 )2016در تحلیل محت ا کتا مطالعات اجتماع پایج
ششد از دیر معلمان نشجان دادنجر کج کتجا مطالعجات
اجتمججاع ششججد از میججان مق لج هججا ه یج ملج ب ج
ویژگ ها جغیافیای بجا ( )%23بیشجتیین ت جج و بج
نماد مل و اسط ره مل بج تیتیج بجا ( %15/5و )%09
کمتیین ت ج شره اس و از میجان مق لج هجا آدا و

ممارتها زنجرگ بج تصجمیدگیجی بیشجتیین ت جج
( )%39و ب تفکی انتقاد و مقابل با اسجتیس بجا ( %06و
 )%5ب تیتی کمتیین ت ج شره اس ) و با ت جج بج
اینک بینام درس مطالعات اجتماع زمان مؤثی اسج
کجج معنججادار باشججر یعنجج آمجج زش بازنججرگ واقعجج
دان آم ز میتبو باشر و همچنین پی نر میان محتج ا
و تیار فیاگیینرگان بیقیار کنر ب عبارتدیگجی زمجان
مؤثی اس کج تلفیقج باشجر کج بجا طیج وسجیع از
م ض عات منابع و فعالی ها یادگیی سیوکار داشجت
باشجر .)Paryad, Salahshori, Yosefzadeh, 2018( .در
ارتباا با آم زش مسائل فیهنگ این بینام زمان مجؤثی
اس ک ارزش مح ر باشر یعن محت ا ب گ ن ا باشجر
ک مس لی پذیی اخالقگیای ن عدوسجت تعجاون و
سایی ارزش ها فیهنگ را در دان آم زان نمادین کنر.
همچنججین بت انججر دانجج آمجج زان را بججا م قعیجج هججا
چال بیانگیا -و ن تن زا -روبیو سازد .آم زش مسجائل
و ویژگ ها فیهنگج و هج یت نیازمنجر بج کجارگیی
روشها فعجال در انتخجا محتج ا و طیاحج و اججیا
تیار یادگیی اس و معلد با دان آمج زان در فیاینجر
یادگیی کاوشگی و اکتشجاف مج کنجر ( Ministry of
.)Education, 2013
نظتتام اجتمتتاعی :ایججن مضججم ن بجج ت انمنججر
دان آمج زان در در و فمجد مسجائل جامعج ازجملج
مشججارک اجتمججاع (وججج د همججاهنگ و نظججد در ر ه
نظججام اتحججاد در بیگججاار نمججاز جماعجج ) و حقجج ق
اجتماع (وج د میز بین کش رها بجیا داشجتن امنیج
اجتماع رعایج قج انین راهنمجای و راننجرگ ) اشجاره
دارد و همچنین مس لی پذیی در قبال خ د مضم ن
ب د ک دان آم زان در ارتباا با آن ب ت صی تییبیات
از حق ق فید (بینام ریا روزان داشتن نظد در انیام
کارهججا رعایجج معیارهججا انتخججا دوسجج رعایجج
معیارها تصمیدگیی درس ) پیداختنر .این یافتج هجا
بجججا پجججژوه هاشجججم و قیبجججانعل زاده ( Hashemi,
 )Ghorbanalizade, 2015همسج اسج « :ارزشهجا بج
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چمار بعر اجتماع اخالق -مذهب اقتصاد و سیاس
تقسیدشره انر .تن ع ارزش ها مل در هی چمارپای زیاد
و حاک از اهمی بیشجتی ایجن بخج در نظجی مجؤلفین
اس  .این گ ناگ ن در بعر ارزشها اخالق و مجذهب
و سپس ارزشها اجتماع نمایانتی اسج  .ارزشهجا
اجتماع نظیی اهمی نماد خجان اده نظجد پاسجرار از
کش ر وحرت و یکپارچگ حفظ محیوزیسج اججیا و
رعای قان ن و حفظ سالمت و ...بیا زنجرگ سجالد در
جامع الزم و ضیور هستنر».
نظام اجتماع بیشتی مباحث خج د را از حج زه هجا
عل م اجتماع جامع شناسج حقج ق و علج م سیاسج
م گیید .شجناخ حقج ق و مسج لی هجا شجمیونر
بج عنج ان نقج هجا اعضجا یجک جامعج و همچنجین
مؤسسججات و نمادهججا اجتمججاع در راسججتا مشججارک
آگاهانج و فعججال در تعیججین سین شج خج د و جامعج و
دستیاب ب ممارتهجا اجتمجاع از مح رهجا ممجد و
کلیر در آم زش ایجن حج زه اسج ( Social Studies
 )Teaching Guide, 2013ک ج در ایججن زمین ج نتججایج
پجژوه هجا محمجرجان ()Mohammad jani, 2015
جعفججججی ( )Jafari, 2006بججججراقیان و نججججاطق
( )Bodaghiyan & Nateghi, 2016بیانگی این اس کج
ب ابعاد نظام اجتماع ازجمل تیبی شمیونر اجتمجاع
کد ت جم شره اس بنجابیاین بجا یافتج هجا پجژوه
حاضی همس نیس .
با ت ج ب هرف اصجل مطالعجات اجتمجاع در دوره
ابترای دان آم زان بایر پس از اتمام دوره ابتجرای بج
رشججر ممججارتهججا اجتمججاع و کس ج صججالحی هججا
اجتمججاع نائججل گیدنججر لججذا بینام ج درس ج مطالعججات
اجتماع زمجان مجؤثی اسج کج معنجادار باشجر یعنج
آم ج زش بازنججرگ واقع ج دان ج آم ج ز مججیتبو باشججر و
همچنین پی نر میجان محتج ا و تیجار یادگیینجرگان
بیقیار کنر (.)Paryad et al. 2018
منابع و فعالیتهاي اقتصتادي :ایجن راهبجید بیشجتی
مباحث خ د را از اقتصجاد و مطالعجات زیسج محیطج و

جغیافیای م گیجید .اسجتفاده از منجابع در جمج رفجع
نیازها بشی بج فیاینجرها اقتصجاد ت لیجر ت زیجع و
مصیف مج شج د .همچنجین منجابع در دسجتیس انسجان
محرودنر و ب عجالوه اهمیج هییجک از آنهجا بیحسج
شججیایو فیهنگ ج و تکن ل ج یک در ط ج زمججان تغییججی
مججج کنجججر (کتجججا راهنمجججا تجججرریس مطالعجججات
اجتماع .)1391
اهمی این م ض ع باعث گنیانرن درس با م ضج ع
«اییان و منابع انی » در کتا مطالعات اجتماع پایج
ششد اجتماع در دوران تح ل بنیادین شر اما چیجا
ک حائا اهمی اس ت صی دان آم زان از تیاربشان
در رابط با منابع انی و اسجتفاده بمینج از ایجن منجابع
اس  .ب ط ر ک میل و ش ق آنها در وص این تیار
نشان دهنره عالق آن ها ب این ح زة م ض ع اسج تجا
جای ک عالوه بجی اطالعجات آم ختج ا کج از مطالج
کتا داشتنر اطالعات مضاف بی آن هجا را کج از سجایی
منابع مثل رسان ها آم خت ب دنر را نیا بیان م کیدنجر.
همینط ر وص آنها از ان اع منابع فسیل انجی هجا
ن نییوگاه ها خ رشیر نیا گ یا شجناخ آن هجا از
استعرادها کش ر اس ب طج ر کج آگجاه آن هجا از
محرودی این منابع باعث شره کج نج تنمجا نسجب بج
استفاده بمین از منابع آم خت و ب کار گیینر بلکج در
انریش جایگاین کیدن انی ها ن ب جا انی هجا
فسججیل ب دنججر .ایججن م ضج ع بججا یافتج هججا هاشججم و
قیبججانعل زاده ()Hashemi, Ghorbanalizade, 2015
همس ب د« :در کتجا مطالعجات اجتمجاع پایج ششجد
ضجمن ت ضجیح جایگجاه ایججیان در بمجیهمنجر از ذخججایی
انی مق لة ارزش مصیف بمین نیا مطجید مج شج د.
این رونر در یادگیی جامع تی دان آم زان تتثیی بساای
دارد» .م ضج ع کج در ایججن میججان قابججل تتمججل اسج
شناخ دان آم زان از منابع و فعالیج هجا اقتصجاد
صیفاً معط ف ب ان اع منجابع انجی بج د حجالآنکج در
کتا مطالعات اجتماع عالوه بی فصل «ایجیان و منجابع
انی » فصل ها «کشاورز در اییان» «پ شا ما» و
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«دریاهججا ایججیان» نیججا جججا ح ج زة م ض ج ع منججابع و
فعالی ها اقتصاد اس ک دانج آمج زان هجیچگ نج
ت جم ب آنهجا نراشجتنر کج هاشجم و قیبجانعل زاده
) در تحقید خج دHashemi, Ghorbanalizade, 2015(
ب این م ض ع با مضم ن صیف ج ی پیهیجا از اسجیاف
اهمی پس انراز و خییر کاال اییان اشاره داشتنر کج
. با نتایج این پژوه همس نیس
همچنججین نتججایج نشججان داد کجج علجج رغججد وججج د
مؤلف ها سج اد مجال و اقتصجاد در محتج ا کتجا
Ahmadi et al, ( مطالعجات اجتمججاع ششجد ابتججرای
) دان آم زان ب جا در یجک م رداشجارها بج آن2016
نراشتنر و عل رغد اهمی آم زش این م ضج ع در دوره
 این در حجال اسج. ابترای م رد غفل واقعشره اس
کج در اکثجی کشج رها ت سججع یافتج آمج زش مفججاهید
اقتصاد و ممارت ها مرییی ام ر مال ک س اد مال
و اقتصاد نامیره م ش د از دوره پی دبستان آغجاز و
.در دورهها باالتی تکمیل م ش د
:پیشنماد م ش د
 در تججروین محتجج ا کتججا هججا درسجج بجج.1
.مؤلف ها س اد مال و اقتصاد بیشتی ت ج ش د
 با ت ج ب عالق و کاوش دان آم زان در ارتبجاا.2
با انی ها جایگاین بینامج ریجاان درسج مج ارد را
بیا بیانگیخت شرن بیشتی و تفکی علم دانج آمج زان
.در نظی بگیینر
 ارائ و آم زش روشها فعال ترریس ب معلمجان.3
بیا اجیا در کالس درس ب جا روشها غییفعال
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