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  اجتماعی مطالعات در وویه تذریس های روش بز تاریخی گذری
 

 2پیمان رحمتی ، 1میتزا صحزایی 

 ایزاى کزدستبى، سٌٌذج، ضْزستبى پزٍرش ٍ آهَسش 1 ًبحیِ دبیز  1

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى کزدستبى، سٌٌذج، هذرس ضْیذ پزدیس فزٌّگیبى داًطگبُ داًطجَی 2

 

 چکیذه

 هحتَای ٍ ّب رٍش رٍیکزدّب، اّذاف بِ ّب آى تسلط ٍ آگبّی هیشاى ّزچِ ٍ ّستٌذ درسی بزًبهِ ّز یاجزا اصلی هحَر، هعلوبى

 هعلن اگز کٌذ هی تغییز ای بزًبهِ کِ سهبًی عکس بِ. بَد خَاّذ بیطتز اّذاف تحقق هیشاى ٍ بزًبهِ هَفقیت، ببضذ بیطتز بزًبهِ

، طَرکلی بِ. یببذ ًوی تحقق هطلَة اّذاف، دّذ اداهِ قذیوی ٍ قبلی بیّ رٍش بِ ٍ دریببذ را تغییزات رٍح ًتَاًذ یب ًخَاّذ

 علَم گبًِ ّفت هَضَعبت ٍسیع فْن ایجبد بِ -: است هطبّذُ قببل سیز هحبسي آى در کِ است ای بزًبهِ اجتوبعی هطبلعبت

 تَجِ بب اجتوبعی علَم هَضَعبت اس بزگزفتِ ّبی رٍش ٍ هحتَا. دارد تَجِ جبهعِ ٍ فزد ًیبسّبی بِ -. کٌذ هی کوک اجتوبعی

، کزدى هطبّذُ، اطالعبت گزدآٍری ًظیز، تفکز فزآیٌذ ّبی هْبرت پزٍرش -. دّذ هی ارائِ سبدُ سببًی بب، هخبطببى ٍیژگی بِ

 هسبئل بب هَاجِ در گیزی تصوین هْبرت، آى در -. است آى اسبسی ّبی ّذف اس... ٍ کزدى استٌتبج، دادى تعوین، هسئلِ حل

 یکذیگز بب هعٌبدار ضکل بِ ّب داًص ٍ ّب تجزبِ -. ضَد هی تقَیت آى در ارتببطی ّبی هْبرت. ضَد هی دادُ آهَسش یاجتوبع

 آهبدُ هحیطی ٍ اجتوبعی هسئَالًِ بزخَرد بزای را افزاد. کٌذ هی کوک جبهعِ ٍ فزد بیي سبسگبری ایجبد بِ -. ضًَذ هی تلفیق

 هختلف ّبی رضتِ تلفیق اس کِ است یبدگیزی حَسُ اجتوبعی هطبلعبت. دارد َجِت اقتصبدی ّبی هْبرت آهَسش بِ-. کٌذ هی

 هبتٌی درس ایي در تذریس ّبی رٍش. است هطلَة ضْزًٍذ تزبیت اجتوبعی هطبلعبت درس تذریس اس ّذف. است ضذُ تطکیل

 . است ارتببطبت ٍ اطالعبت فٌبٍری رٍیکزد بب کبٍضگزی بز

 

 کبٍضگزی، آهَساى داًص، تذریس رٍش، اجتوبعی هطبلعبت، شپزٍر ٍ  آهَسشهای كلیذی:  واژه
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