
جمشید میرزایی
مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

اشـــاره
از اصلی ترین نقش ها و کارکردهای نهــاد آموزش و نظام 
آموزش وپرورش، جامعه پذیر کردن دانش آموزان و نوباوگان و 
تســریع در فرایند اجتماعی شدن آنان است. می توان گفت 
که مرتبط ترین کتاب های درســی با مبحث اجتماعی شدن 
اجتماعی هســتند که  و جامعه پذیری، کتاب های مطالعات 
دانش  آموزان دورة ابتدایی در پایه های ســوم تا ششم  آن ها 
را می خواننــد. در این مقاله یکــی از مهم ترین راهبردها و 
رهیافت های نو و اثربخش در آمــوزش و یادگیری مطالعات 
اجتماعی، یعنی »راهبــرد پروژه ها« را بیان می کنیم. در این 
مقاله به مــواردی نظیر »اهمیت راهبرد پــروژه در آموزش 
مطالعات اجتماعی«، »نحوة ارزشیابی از پروژه ها«، مرحله های 

متفاوت طراحی پروژه ، و ... خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها: آموزش مطالعات اجتماعــی، راهبرد پروژه ها، 
جامعه پذیری،  تدریس مؤثر

مقدمه
نهاد آموزش وپــرورش در کنار دیگر نهادها، از نهادهای اصلی 
و عمــده در هــر جامعه ای محســوب می شــود. در این میان 
آموزش »رســالت خطیر انتقــال فرهنگ، معــارف و دانش  ها 
و نیز تعمیــق ارزش های دینی، اخالقی، معنــوی و ملی و نیز 
آموزش مهارت های زندگی اجتماعی را به نســل ها در فرایندی 
بلندمدت بر عهــده دارد« ]میرزایی و خزایــی، 1394: 11[ . 
به عبارت  دیگر، از اصلی ترین نقش ها و کارکردهای نهاد آموزش 
و نظــام آموزش وپــرورش، جامعه پذیر کــردن دانش آموزان و 
فراگیرندگان و تسریع در فرایند اجتماعی شدن است. می توان 
گفت که مرتبط ترین کتاب های درســی بــا مبحث اجتماعی 
شدن )جامعه پذیری(، کتاب های مطالعات اجتماعی هستند که 
دانش آموزان دورة ابتدایی در ســال های سوم تا ششم آن ها را 
می خواننــد. از طرف دیگر، آموزش اثربخش مفاهیم، ارزش ها و 
مهارت های زندگی در مطالعات اجتماعی به دانش آموزان، نقش 
تعیین کننده ای در برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و 

پروژه هـــا
راهبـــرد تدریس مــــؤثر  

مطالعـــات اجتمــــاعی

دانش نوین اجتماعی
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مشارکت پذیری آنان در فعالیت های جمعی برای روبه رو شدن با 
تغییرات و تحوالت محیط اجتماعی در سطح محلی و جهانی دارد.
نگارش این مقاله بخش مهمی از دغدغه های معلمی نویسنده 
بوده که در نظام رســمی آموزش وپرورش کشور مشغول است 
و نمی تواند نســبت به وضعیت آموزش  مطالعات اجتماعی در 
دانشــگاه ها و طبعًا در مدرسه ها بی تفاوت باشد و معتقد است: 
»کســی می تواند معلم پرورش دهد که خود معلمی کرده باشد 
و کسی می تواند مطالعات اجتماعی آموزش دهد که خود پیش 
 از این مطالعات اجتماعی )و نه صرفًا جامعه شناســی( تدریس 
کرده باشد.« ]میرزایی، 1395[ نویسندة مقاله دو دهه است که 
به طور مســتمر و بی وقفه درگیر کار آموزش وپرورش است: دو 
سال تحصیل در دورة کاردانی تربیت معلم )نسل پیشین دانشگاه 
فرهنگیان(، سپس آغاز تدریس و شروع به کار رسمی در کسوت 
معلمی، در ادامه، اشتغال به تحصیل هم زمان با تدریس،  تدریس 
در دوره هــای آموزش ضمن خدمت معلمــان، و نهایتًا تدریس 
در دانشــگاه فرهنگیان،  انتقال دانش  ها، ارزش ها و مهارت های 
حرفه ای معلمی به دانشــجوـ  معلمان دانشگاه فرهنگیان و ... . 
این تجربه های 20 ساله مانع از آن می شود که نسبت به پرورش 
معلمان آینده کشور بی تفاوت باشم. لذا انگیزه و هدفم از نگارش 
مقاله حاضر این است که دغدغه های آموزشی و پرورشی خود را 
در اختیار معلمان آینده کشــور بگذارم تا در فرایندی مبتنی بر 

پیشرفت به هدف های خود در حوزة تعلیم وتربیت برسیم.

تعریف پروژه
»معمــواًل پروژة دانش آموزی به فعالیت هایی گفته می شــود 

بـراســــاس  که 
هـدف هـای بـرنـامـة 
درسـی طراحی مـی شوند، 
تا حدودی پیچیده تر از تکالیف 
معمولــی هســتند، و دانش آموزان 
به طــور انفرادی یا گروهــی آن را انجام 
می دهند. عنوان فعالیت ها می تواند توســط 
معلم یا دانش آموز یا بــا هم فکری هر دو انتخاب 
شــود. محل انجام فعالیت ممکن است کالس، خارج 
از کالس یــا ترکیبی از هر دو باشــد. فعالیت های پروژه ای 
برای دانش آموزان فرصتی فراهم مــی آورد تا مهارت های بهتر 
زندگی کردن و توانایی برخورد با مسائل زندگی را کسب کنند« 

]رستگار، 1387: 59[.

دالیل استفاده از راهبرد پروژه
الف( کار پروژه ای موجب رشد و پرورش این دسته از مهارت ها 

و توانایی ها می شود:
1. مهــارت در به کارگیری دانش و اطالعات و خبرگی در حل 

مسائل گوناگون؛
2. توانایی کار کردن با دیگران )کارگروهی(؛

3. تفکر واگرا و هم گرا از طریق بها دادن به الهامات شــهودی 
و جرقه های ذهنی آنی به مــوازات پرورش تفکر منطق و طی 

مراحل گام به گام در حل مسئله؛
4. خودتنظیمی و احساس مسئولیت،  به علت دانش آموز محور 

بودن کار، چه در صورت موفقیت یا شکست؛
5. قابلیت بروز خالقیت و جرئت و جســارت دادن به بچه ها و 

تقویت روحیة فداکاری؛
6. پرورش توانایی تجسم، پیش بینی و حدس و گمان.

ب( کار پــروژه ای از آن نظــر که مســئولیت کار را به خود 
دانش آمــوزان می ســپارد و جریان یادگیری به وســیلة خود 
آنان هدایت می شــود، ارزشمند اســت. گرچه سایر روش های 
تدریــس نیز ممکن اســت جنبه های فوق را پــرورش دهند، 
اما شــیوة پروژه ای به لحاظ در هم آمیختــن همة آن ها برای 
کســب توانایی در تکمیل پــروژه، ارزش فوق العــاده ای دارد 

]فالحیان و همکاران، 1389: 72[.
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پروژه ها از نظر نوع انجام و اجرا
پروژه های دانش آموزی را می توان برحسب نوع و نحوة انجام به 

دو دستة انفرادی و گروهی تفکیک کرد.

1. پروژه های انفرادی: در این شــکل از انجام پروژه ها، 
دانش آمــوزان و فراگیرندگان به طور فردی پــروژة خود را اجرا 
می کنند. مثاًل از هر کدام از دانش آموزان خواســته می شود یک 
پرسش نامه جمعیت شناختی )ســن، جنس، شغل، سواد و ...( 
از اعضای خانواده یا خویشــاوندان خود تهیه کنند و به کالس 
بیاورند. در روش انفرادی تأکید بر استقالل فکری، خوداتکایی، 
بروز نبوغ و خالقیت، توانایی حل مســئله، کســب مهارت های 

زندگی، مواجه شدن با واقعیت های زندگی و ... است.

2. پروژه هــای جمعــی و گروهــی: در ایــن شــکل از 
انجام پروژه ها،  دانش آموزان و فراگیرندگان گروه بندی می شوند 
و به طور جمعی پروژة خــود را اجرا می کنند. مثاًل از گروه های 
دانش آموزان خواســته می شــود، دربارة درس موردنظر، یکی 
از گروه هــا روزنامة دیواری تهیه کند، گــروه دیگر چند کلیپ 
)نماهنگ( مرتبط با موضوع برای نمایش به کالس بیاورد و گروه 
دیگری در مــورد آن موضوع با چند نفر مصاحبه کند و نتیجة 
مصاحبه )مکتوب، صوتی یا تصویری( را به کالس گزارش دهد.

»مزیت پروژه های گروهی این اســت که امکان رشد فکری، 
اخالقی، زبانــی و تعامل اجتماعی را بــرای دانش آموزان پدید 
می آورد و موجب می شــود، آن ها افکار خــود را با هم در میان 
بگذارند، تشریک مســاعی کننــد، به اختالف نظر برســند، به 
چاره جویی دســت بزنند و ابعاد فکری و اجتماعی خود را رشد 

دهند« ]همان، ص 73[.
در مورد پروژه های گروهی و دســته جمعی، معلم باید به این 
نکته توجه داشــته باشد که پروژه  به شــکل صوری و ظاهری 
انجام نشود و واقعًا همة اعضای گروه درگیر پروژه شوند. چه بسا 
در تهیة یک روزنامة دیواری گروهی، ســایر اعضای گروه فقط 
هزینه ها و ســهم ریالی خود را بپردازنــد و همة کارهای گروه، 
نظیر جمع آوری مطالب، نوشــتن، ترکیب کردن و ... به گردن 

یک نفر بیفتد.

پروژه ها از نظر ویژگی ها
پروژه های درســی در حوزة مطالعات اجتماعــی را می توان 
برحسب ویژگی  و مختصات پروژه به چهار دستة کلی تقسیم کرد:

1. پروژه های خدماتی: هدف کلی از پرداختن به این نوع 
پروژه ها، ارائة خدمت به افراد یا گروه های نیازمند دریافت امداد 
و کمک )جامعة هدف( اســت. مثاًل در یک منطقة مهاجر پذیر،  
مانند شهر تهران و شهرستان های اطراف آن  که به نسبت دیگر 
مناطق کشور مهاجرپذیرتر هستند و از اکثر نقاط کشور هم در 
آن ها مهاجر وجود دارد، دانش آموزانی هســتند که دوزبانه اند و 
یا هنوز به خوبی با شــرایط محیط خو نگرفته اند. در این حالت 
دانش آموزان پایه های پنجم یا ششــم، یک مجموعه بسته های 
خدماتی )نقشــة محله یا منطقه، نام کارکنان مدرســه و ...( به 
آن ها ارائه دهند و به آنان برای تطبیق و سازگاری بیشتر کمک 

کنند.

2. پروژه های تولیدی: هدف کلی از پرداختن به این نوع 
پروژه ها ترغیب و تشویق دانش آموزان به ساختن و تولید کردن 
اســت. برای مثال، از دانش آموزان خواسته می شود »نمونک« 

)ماکت( یک زندگی عشایری را بسازند.

3. پروژه هــای مســئله محور: هــدف کلی از پرداختن 
به این نوع پروژه ها درگیر شــدن و مواجه شدن با مسائل واقعی 
در محیط )اعم از مدرسه، منطقه، استان یا کشور( است. مسئله 
ممکن است کمبود آب، کمبود امکانات ورزشی مدرسه، کیفیت 
پایین محصوالت فروشــگاه )بوفه( مدرســه و ... باشد. در این 
موقعیت ها دانش آمــوزان در قالب یک پروژة گروهی موضوع را 
بررسی می کنند، می اندیشــند، راه حل و راهکار ارائه می دهند، 

پیشنهاد عملیاتی مطرح می کنند و ... .

4. پروژه های در سطح مدرسه و محلی: هدف کلی 
از پرداختن به این نوع پروژه ها مشــارکت همة دانش آموزان و 
کارکنان آموزشــی و اجرایی مدرســه در یک موضوع عمومی، 
مانند حوادث مربوط به چهارشنبة آخر سال، مراسم ایام اهلل دهة 
فجر و ... اســت. »این پروژه ها قابلیت اعجاب انگیزی در بســیج 
کل مجموعه دارند و هم بســتگی و همدلی خوبی را در محیط 
مدرسه به وجود می آورند که از هیچ طریق دیگری نمی توان به 

آن دست یافت« ]همان، ص 74[.

مرحله های طراحی پروژه ها
الف( انتخاب تم یا موضوع پروژه

همان طور که می دانیم، مطالعــات اجتماعی دورة ابتدایی بر 
اســاس چندین تم یا موضوع و مضمون تدوین شــده است و از 
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یک نگاه و رویکرد »تماتیک« )مضمون محور( برخوردار است. 
منظور از تم یا حوزة موضوعی در کتاب های مطالعات اجتماعی، 
اندیشه های بنیادین و محوری در این رشته است که موضوع های 
مختلف برمدار آن اندیشــه ها سامان یافته باشــند. وقتی از تم 
ســخن می گوییم، یعنی موضوع ها و مفاهیم تاریخی، اجتماعی، 
جغرافیایــی، اقتصادی و زیســت محیطی در »قالب مضمونی« 
مطرح می شــوند. بــرای نمونــه، درس 14 کتــاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم ابتدایی، با عنوان »برنامه ریزی برای اوقات 
فراغــت« را در نظر بگیرید. این درس با چهار راهبرد موضوعی 
)نظام اجتماعی، فرهنگ و هویت، زمان و تداوم و تغییر، و مکان 

و فضا( مرتبط است و هم پوشانی دارد.
در اینجا باید دو نکته را یادآور شــد: اول اینکه تا حد امکان، 
معلمــان تم و موضوع را برای دانش آموزان انتخاب نکنند، بلکه 
دانش آموزان دست به انتخاب بزنند و معلم نقش ناظر، راهنما،  
هدایتگر، مشــاور و تسهیلگر را بر عهده بگیرد. نکتة دیگر اینکه 

معلمان در راهبرد پروژه به دو سؤال اساسی باید پاسخ بدهند:
1. ایــن پروژه تا چه انــدازه با هدف های درســی و محتوای 

آموزشی و راهبردهای آموزشی ارتباط دارد؟
2. تا چه اندازه شناخت ها، مهارت ها و نگرش ها )عالقه مندی( 

را در دانش آموزان خلق و تقویت می کند؟

ب( زمینه هـــای آمـــوزش حوزه هـــای مطالعـــات 
اجتماعـــی

مجدداً به درس 14 کتاب مطالعات اجتماعی ســال ششم با 
عنوان »برنامه ریزی برای اوقات فراغت« توجه کنید.

ایــن درس قابلیت خوبــی به عنوان یک راهبــرد پروژه برای 
هدف های درس مطالعات اجتماعی دارد. در این واحد یادگیری، 
دانش آموزان با طیف وســیعی از موضوع ها برای گذران اوقات 
فراغت، نظیر اخالق و معنویت )شــرکت در کالس های قرآن(، 
مشارکت اجتماعی )شرکت در کالس های جمعیت هالل احمر(، 
هنر و ســرگرمی )طراحی و نقاشــی(، سیر و ســفر )زیارت و 
مسافرت(، مطالعه ومهارت آموزی )مطالعة کتاب ها و مجله ها، یا 
شرکت در کالس های رایانه و تایپ(، بازی و ورزش )مسابقه های 

ورزشی و بازی های فکری( آشنا می شوند. 
در ایــن درس به چند بازی قدیمــی و تاریخی مانند چوگان 
و نیز بازی هایی مانند قایم باشــک )قایم موشک(، گرگم به هوا، 
نــون بیار کباب ببر، عمو زنجیرباف که اکنون چندان مرســوم 
نیستند و به نوعی دچار مهجوریت و فراموشی شده اند، پرداخته 
شده است. به عبارت دیگر دانش آموزان، هم با بازی های مهارتی 

و حرکتی و هم به نوعی با فرهنگ عمومی آشــنا می شوند. در 
تکمیل پروژه از یکی از گروه های کالس خواسته می شود که با 
افراد مسن و باتجربه در مورد بازی های قدیمی که اکنون چندان 
مرسوم نیستند )مانند هفت سنگ، الک دولک و ...( مصاحبه کند 
و گزارش آن را به کالس ارائه دهد.گروهی دیگر بعضی بازی های 
محلی و قومی یکی  از مناطق کشور را معرفی و به کالس گزارش 

کند و ... .
در انتهای درس، از یک سو دانش آموزان با نهادهای اجتماعی 
مرتبــط با گذران اوقــات فراغت نظیر کتابخانه ها، ســینماها، 
بوستان ها، باشــگاه ها و ورزشگاه ها، شهِر بازی ها، فرهنگ سراها 
و مسجدها آشــنا می شوند، و از سوی دیگر با قوانین و مقررات 
نهادهای متفاوت برخورد می کنند؛ مقرراتی مانند رعایت نظم، 
تهیة بلیت، رعایت بهداشــت، مراقبت از اموال عمومی، دســت 

نزدن به اشیا و وسائل، رعایت سکوت و ...
در ایــن پروژة درســی چهار حوزة مهــم و راهبرد موضوعی 

مطالعات اجتماعی به این شرح پوشش داده می شوند:
1. فضا و مکان )فرهنگ سراها، ورزشگاه ها و سینماها(؛

2. نظام اجتماعی )مسجد به عنوان نهادی مذهبی، فرهنگ سرا 
به عنوان نهادی فرهنگی، مؤسســه های آموزش فنی وحرفه ای 

به عنوان نهادی اقتصادی(؛
3. فرهنــگ و هویــت )بازی های قومی و محلــی، بازی های 

تاریخی و مجلس های نقالی خوانی(؛
4. زمان، تداوم و تغییر )تماشای مسابقه های زورآزمایی و تغییر 
آن به تماشای مسابقه های نظیر کشتی، رایج شدن مسابقه ها و 
ورزش هــای جدید مانند فوتبال(]میرزایی، اکار و کریمی منش، 

.]65 :1394

ج( هدف ها و منابع اجرای پروژه ها
معلــم و دانش آموزان باید هدف )هدف های( پروژه را بدانند و 
نیز معلم باید منابع،  مدل، اشــیا و دیگر مواردی را که به نوعی 
به یادگیری و اجرای پروژه  کمک می کنند، معرفی کند. یکی از 
منابعی که در اینجا به دانش آمــوزان در راهبرد پروژه ها کمک 
فراوان و قابل توجهی می کند، والدین هســتند. کمک والدین به 
فرزندانشــان در انجام پروژه بسیار مؤثر است. البته پیش از آن 
والدیــن باید دربارة هدف های برنامه و پروژة درســی مطالعات 
اجتماعی در برنامة درســی فرزندانشان توجیه شوند. البته قرار 
نیســت که اولیا تکالیف فرزندانشان را انجام دهند. طبق باوری 
غلط در نظام تعلیم وتربیت ما )خانواده و مدرسه(، مشارکت اولیا 
در امر تعلیم وتربیت به انجام تکالیف فرزندان تقلیل داده شــده 
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اســت. مثاًل در درس انشا، والدین به جای اینکه کودک خود را 
راهنمایی کنند و ســرخط یا ایده  بدهند، خودشان متن انشا را 
می نویســند یا در بهترین حالت، متن انشا را قرائت می کنند و 
فرزندشان آن را می نویســد. گاهی در انجام تکالیف عملکردی 
و مهارتــی، مانند ســاخت نمونک )ماکت(، مــدل و ... والدین 

خودشان آن را برای فرزندانشان می سازند.
با این گونه رفتار ها ما به هدف های آموزشــی و پرورشی خود 
نمی رسیم. به نظر می رسد الزم است، در ابتدای سال تحصیلی 
معلم جلسه ای توجیهی برای والدین برگزار کند و توضیح دهد 
که هرگاه تکلیفی درســی به آنان ارجاع می شــود، منظور حل 
کردن، نوشــتن و انجام دادن آن نیست. بلکه منظور و هدف از 
این کار راهنمایی کردن، دادن اطالعات بیشــتر، فراهم کردن 
زمینه و مقدمات انجام پروژه و ... اســت. در این میان معلم باید 
به تفاوت های فردی بیــن دانش آموزان و نیز تفاوت های فردی 
والدین )سطح ســواد و تحصیالت، شغل، موقعیت اجتماعی و 

...( توجه کند.
کمک کردن والدین به انجام پروژة درســی هم فرصت است و 
هم تهدید. اگر آنان فرزندانشــان را هدایت و راهنمایی کنند و 
ســر نخ بدهند، فرصت است، و اگر خودشان از روی ندانستن و 
یا دلســوزی پروژه را انجام دهند، تهدید. مثاًل کسب اطالعاتی 
دربارة بازی های مرســوم در گذشته را که اکنون کمتر رایج اند، 
در نظر بگیرید. در این مورد انجام مصاحبه،  تحقیق و نوشــتن 
گزارش را خود دانش آموز انجام دهد و معرفی کردن وی به یکی 
از اقوام باتجربه و مسن و یا ارائه و در اختیار گذاشتن عکس ها و 

تصویرهای قدیمی را والدین به عهده بگیرند.

د( نحوۀ ارزشیابی از پروژه ها
در پایــان کار، معلم به دانش آمــوزان این فرصت را بدهد که 
گزارش پایانی و خروجی پروژة خود را ارائه بدهند. دانش آموزان 
می توانند از روش ســخنرانی و توضیحی یا نمایش اســالید و 
پرده نــگار )پاورپوینت( و ... اســتفاده کنند. البته در کنار معلم 
می توان از سایر دانش آموزان )فردی یا گروهی( در کار ارزشیابی 
اســتفاده کرد. در این مــورد برای پرهیز از ارزشــیابی کلی و 
غیرواقع بینانه، باید از نمونه  برگ و فهرست  وارسی )سیاهه( که 
معیارهای ارزشــیابی در آن درج شده باشــند، استفاده کرد تا 
دانش آموزان بهتر بتوانند کار هم کالسی هایشان را ارزشیابی کنند.

در پایان گــزارش پروژه نیز الزم اســت، فرصتی کوتاه برای 
پرسش و پاسخ فراهم شود. چرا که یکی از هدف های مطالعات 
اجتماعی پرورش مهارت تفکر انتقادی و قدرت پرسشــگری در 
دانش آموزان اســت. دانش آموزان ارائه دهنــدة گزارش نیز باید 
بتوانند جواب بدهند. استدالل بیاورند، قانع کنند، و ... »معلمانی 

کــه از راهبــرد پروژه ها در آمــوزش خود اســتفاده می کنند، 
معتقدند که کار پروژه نسبت به آموزش نظام دار به دانش آموزان 
شایستگی، مسئولیت پذیری و اعتمادبه نفس بیشتری می بخشد« 

]فالحیان و همکاران، 1389: 76[.

جمع بندی و نتیجه گیری
آموزش مطالعــات اجتماعی به ویژه در دورة ابتدایی بســیار 
حائز اهمیت اســت. تحقق این امــر نیازمند توانایی معلمان در 
به کارگیــری راهبردهای متنوع در ســازمان  دهی فرصت های 
یادگیری اســت. آنان باید قادر باشند، واحدهای یادگیری را با 
تأکید بر مســئله ها و ظرفیت های محیط زندگی دانش آموزان 
به شــیوة تلفیقی و با بهره گیری از راهبرد کاوشــگری طراحی 
و تدوین کنند. معلمان می باید توانایی تحلیل برنامة درســی و 
تطبیق آن را با نیازهای یادگیرندگان به دســت آورند و بتوانند 
با شناخت عمیق برنامة درسی مطالعات اجتماعی، فرصت های 
یادگیــری تلفیقی را با بهره گیری از ظرفیت های محیط زندگی 

طراحی کنند. 
در این نوشــتار یکی از مهم ترین راهبردها و رهیافت های نو 
و اثربخــش در آموزش و یادگیری مطالعــات اجتماعی، یعنی 
»راهبرد پروژه ها« را بیان کردیم و مواردی نظیر اهمیت راهبرد 
پروژه در آموزش مطالعات اجتماعی، نحوة ارزشیابی از پروژه ها، 
مرحله های طراحی پــروژه ، و ... را بررســی کردیم. امیدواریم 
مخاطب اصلی ما در این نوشــتار که معلمــان دورة ابتدایی و 
دانشجوـ  معلمان رشتة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان هستند، 

بتوانند بهره ای از آن ببرند.
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