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 چکیده

 های سؤالاست.  گرفته قرار بررسی سنگاپور مورد و ایران ابتدایی ی دوره لعات اجتماعیمطا درسی ی برنامهپژوهش  این در

 ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهعبارتند از: فلسفه درس مطالعات اجتماعی در ایران و سنگاپور چیست؟  پژوهشی

 در ییابتدا ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  ی برنامهت؟ شده اس تشکیل هایی مؤلفه و عناصر چه سنگاپور از و ایران در ابتدایی

منابع و اهداف  سنگاپور چه و ایران در ابتدایی یدرسی مطالعات اجتماعی دوره ی برنامهاهدافی دارد؟ در  سنگاپور چه و ایران

های تدریسی ر از چه روشسنگاپو و ایران در ابتدایی یدرسی مطالعات اجتماعی دوره ی برنامهیادگیری توصیه شده است؟ در 

سنگاپور ارزشیابی از درس مطالعات اجتماعی  و ایران در ابتدایی یدرسی مطالعات اجتماعی دوره ی برنامه؟ در گردد میاستفاده 

 و اسناد مراجعه به طریق از نیاز مورد های و داده اطالعات و است ای مقایسه پیمایش یک تحقیق به چه صورت است؟ این

سنگاپور  پرورش و آموزش درسایت ویژه بهاینترنت  جهانی ی شبکهدر  وجو جست و پژوهشی های گزارش ،ای کتابخانهمدارک 

 مورد های نمونه است. قرارگرفته مورد استفاده آن ای و مقایسه تطبیقی بررسی در بردی جرج الگوی شده است و آوری جمع

 تحقیق این در باشد. می  سنگاپور و ابتدایی ایران یعی دورهدرسی مطالعات اجتما ی برنامه تحقیق، در اینمطالعه  و بررسی

درسی  برنامه های مؤلفه و نخست فلسفه برنامه درسی مطالعات اجتماعی در دو کشور ایران و سنگاپور مطرح و سپس عناصر

ابی مورد بررسی قرار مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور اعم از اهداف، محتوا، روش تدریس، منابع یادگیری و شیوه ارزشی

توان گفت تنها شان دارند و میاند و مشاهده گردید که دو کشور تشابهات زیادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعیگرفته

 باشد.تفاوت در عمل و اجرای برنامه می

 

 .و سنگاپور، دوره ابتدایی ایران سی، برنامه درسی مطالعات اجتماعیای، برنامه درمقایسههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

مطالعة آموزش و پرورش هر جامعه و مقایسه آن با نظام آموزش و پرورش جامعة دیگر، از هر نظر، توانایی الزم را برای حل 

بخشد جوامع در حل مشکالت آموزش و پرورش، ما را توانایی می سازد. بررسی تجربه هایتر میمشکالت و مسائل مشابه افزون

ه مطالعة تطبیقی آموزش و پرورش، آن را کهای مؤثری برداریم و این رسالتی است های آموزشی خود، گام تا در حل دشواری

 .رساندبه انجام می

های آموزش و پرورش بپردازد، با مشاهده و مقایسه وشد به تشریح و توصیف نظامککه میضمن این 7موزش و پرورش تطبیقیآ

های آموزش و پرورش، به تبیین علل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و جود نظامهای موو تجزیه و تحلیل دقیق واقعیت

های مؤثر در ند تا مجموعة عوامل و زمینهکها نیز توجه دارد و در نهایت تالش میهای موجود نظامسیاسی پیدایش واقعیت

ه: کشمندان آموزش و پرورش تطبیقی معتقد است داناز  ،2های آموزشی را نشان دهد. سدلرهای نظامها و شکستایجاد پیروزی

های تعلیم مرسوم در ها و شیوهها، نوآوریامکان انتقال طرح کهارزش واقعی مطالعة تطبیقی مؤسسات آموزشی، در این نیست »

ای ه دریابیم تحت چه شرایط و اوضاع و احوالی جامعهکند، بلکه هدف اصلی آن است کشور دیگر تسهیل کشوری را به ک

ارآ و مثبت برخوردار باشد؟ پس از کو از نظامی  کند سبکتوانسته است، در اصالح و توسعة نظام تعلیم و تربیت خود موفقیت 

باعث رفع نابسامانی  کههای مساعد و مشابهی را ه سعی گردد، شرایط و زمینهکوشش بعدی آن است کروشن شدن این مطلب، 

 3نیکالس هانز «.شور فراگیرنده به وجود آوریم کور برخورداری از نتایج مورد انتظار در شود، به منظها میاستیکها و ترمیم 

طی مطالعات تطبیقی خود به این مسأله مهم توجه داشت. او در آثار خود، بیشتر، پژوهشگران را به توجه به عوامل تاریخی و 

نظام آموزش و پرورش » کهند. وی اعتقاد دارد کمی در تعیین نوع نظام آموزش و پرورش جامعه مؤثرند، توصیه که اجتماعی

تر ملی یک ملت را منبعث از نیروها و عواملی کاراکگذارد. او تر ملی جامعه است و هم بر آن اثر میکاراکیک جامعه هم متأثر از 

ه بتوان در کلی کول د به منظور دستیابی به اصکنید می کدر طول تاریخ قوام و شکل یافته است، میداند وی تأ کهداند می

شامل،  کههای آموزش و پرورش جوامع تحت مطالعه از آن سود گرفت، باید بدواً به تجزیه و تحلیل این عوامل توجیه نظام

 (.7387آقازاده، «.)باشد، بپردازیمزبان، محیط اجتماعی، محیط فیزیکی، مذهب و افکار و عقاید فلسفی و اجتماعی می

های این گونه سازی یافتههای درسی آشورهای از طریق تبادل علمی و بومیات تطبیقی بررسی برنامهردهای مطالعکارکیکی از 

مطالعات است که بر اساس آن بتوان به اصالح و بهبود برنامه درسی موجود یا تدوین برنامه درسی جدید اقدام آرد. طبعاً چنین 

نیز ملحوظ شود. در واقع هدف این مقاله ارائه چشم  ات اجتماعیمطالع یتواند در بهبود و اصالح برنامه درسردی میکارک

 .است ایران و سنگاپورشورهای کدر  مطالعات اجتماعی یهای درساندازی از برنامه

در دو  مطالعات اجتماعیه با مطالعة عناصر برنامه درسی آموزش کدر این مطالعه تالش پژوهشگران در این جهت بوده است 

 .مفاهیم سازنده برنامة درسی را مدنظر قرار دهند اپورایران و سنگشور ک

 

 تاریخچه درس مطالعات اجتماعی

عنوان کارگر جنوبی  ای بامیالدی درمقاله 7٠44در سال  جسی جونز توسط توماس نخستین بار 0اصطالح مطالعات اجتماعی

ی آمریکا ستان و سرخپوست نژادان را در جامعهپومقاله، مشکل انطباق و مشارکت سیاه در اینکارگرفته شد. وی  درآمریکا به

پذیری و جامعه فرامین حاکم ی جونز مشارکت واقعی سیاهان یا اطاعت آنها ازنظر از آن که هدف اصلی مقالهمطرح کرد. صرف

 دف آن، آمادهعنوان مطالعات اجتماعی که ه درسی با ی برنامهی سرانجام یک حوزه 7٠7١هر حال در سال  آنها بوده باشد، به

این درس مشروعیت قانونی یافت.  7٠27عنوان شهروندانی مؤثر در جامعه بود، به وجود آمد و در سال  کردن افراد جوان به

 گردید شد، آغازی درسی تلفیقی که محتوای آن ازعلوم انسانی واجتماعی گرفته میی برنامهپس از آن زمان، تالشی برای تهیه
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ابتدایی در درسی با عنوان مطالعات اجتماعی با تنوعی از موضوعات تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و  یآموزان دوره دانش و

سالهای بعد، ادامه  تدریج با پیچیدگی بیشتر در رو شدند که به اقتصادی با تأکید بر مشاغل، مسکن، غذا، حمل و نقل و ...، روبه

تدریج مطالعات اجتماعی به سایر  ی درسی در آمریکا، بهضج این برنامهپس از ن. شد یافت و به موضوعات دیگر ختم میمی

 (.7314)ملکی و معافی،کشورهای جهان راه یافت

 

 تعاریفی از مطالعات اجتماعی

 در و تشده اس حاصل شناسیجامعه و اقتصاد مدنی، جغرافیا، تاریخ، یدرس هایحوزه تلفیق از که تحوزة معرفتی جدیدی اس 

در دورة آموزش «مطالعات اجتماعی« عنوان با را یهاست که چنین درسبرخی کشورها سال ولی ندارد، چندانی ةسابق ایران

 (.73٠3) ملک عباسی،کنندرا تدریس می اند و آناند، برای آن کتاب درسی تألیف کرده عمومی خود گنجانده

رویج صالحیت مدنی است. در برنامه مدرسه، مطالعات مطالعات اجتماعی مطالعه یکپارچه از علوم اجتماعی و انسانی برای ت

های مانند انسان شناسی، باستان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، اجتماعی ، مطالعه هماهنگ و سیستماتیک مبتنی بر رشته

یاضیات و حقوق، فلسفه، علوم سیاسی ، روانشناسی ، مذهب، و جامعه شناسی، و همچنین محتوای مناسب از علوم انسانی، ر

 .علوم طبیعی را  فراهم می کند

ای است که هدف آن، آشنا کردن بچه ها با بنابه تعریف دایره المعارف بین المللی تعلیم و تربیت، مطالعات اجتماعی حوزه

این  ی ارتباطات انسانی است به گونه ای که دانش آموزان، شهروندانی خوب تربیت شوند. محتوایمحیط اطرافشان و نیز توسعه

 (.7٠٠0)هوسن،  گردددرس از تاریخ، جغرافیا و دیگر علوم اجتماعی استخراج می

 صورت به درس کوئیزلنداسترالیا،  این درایالت «ومحیط جامعه مطالعات»درسی  ی برنامه راهنمای ی نسخه درآخرین

 متقابل ومحیط،برمحورکنش هجامع مطالعات» :است شده یادگیری،بیان اساسی ی حوزه عنوان یک آن به وهدف زیرتعریف

زمان استوار است. مطالعات جامعه و محیط، با بررسی  برند در روند سرمی به درآن که ی محیط وبا آدمیان با یکدیگر

 های امیدوارکننده به آینده سر و کار دارد. این حوزه اوردجویانه و تفکر نقاد، و توسعه و پرورش دیدگاهمموضوعات متناقض و ه

 (.7310) ملکی،دهد می برند، پرورش درآن به سرمی فعال در جهانی که مشارکت کلیدی، نوجوانان را برایی یادگیری 

های اجتماعی، ای که درباره انسان، و تعامل او با محیطمطالعات اجتماعی)ایران( مطالعات اجتماعی را حوزه ریزی برنامهشورای 

های گوناگون آن ) فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و و آینده و جنبه فرهنگی و طبیعی، تحوالت زندگی بشر در گذشته، حال

 کند می داند) گروه درسی مطالعات اجتماعی(.محیطی( بحث می

های مدنی است. در برنامه مدرسه،  مطالعات اجتماعی، تلفیقی از مطالعه علوم اجتماعی و انسانی به منظور ارتقاء شایستگی

شناسی، اقتصاد، جغرافیا،  شناسی، باستان ظامند برآمده از موضوعات درسی از قبیل: مردممطالعات اجتماعی هماهنگی مطالعه ن

آورد؛ به همان نحوی که محتوای مناسب  ، فلسفه، علوم سیاسی، روانشناسی، الهیات و جامعه شناسی را فراهم می تاریخ، حقوق

 .کند را از علوم انسانی، ریاضیات و علوم طبیعی اخذ می

 

 میت درس مطالعات اجتماعیضرورت و اه

های کالمی، جسمی، علمی و های عمومی باید افراد را به سمت کسب مهارتآموزش و پرورش یک جامعه در دوره آموزش

 .مهارتهای اتماعی هدایت کند و شخص را آماده ورود به اجتماع نماید

ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا فرد در جامعه ها، انگیزه ها، ارزشها و هنجاراجتماعی شدن جریانی است که در آن مهارت

فعلی یا آتی نقش مناسب و کارآمد داشته باشد. این اجتماعی شدن از لحظه ی بدو تولد یک کودک شروع می شود و ارتباط 

 .دو جانبه میان فرد و اطرافیان تا پایان حیاط فرد ادامه دارد

اجتماعی کردن افراد جامعه نقش مهمی را ایفا می کند. که عملکرد اشتباه  نهاد آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین نهاد در

این نهاد تاثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کار کرد اجتماعی کردن افراد را به درستی انجام 
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ی جامعه نخواهد بود بلکه به وظائف خود ندهند ، افرادی به جامعه تحویل می دهند که نه تنها یک شهروند وظیفه شناس برا

در آینده به عنوان پدر و مادر آگاه نیست و موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم می سازد. نکته قابل توجّه این است که به این 

 (.738١)کبیری،نیاز مهم و ضرورت اجتماعی شدن اهمیّت خاص و اقدامات ویژه ای صورت گیرد

 

  پیشینتحقیقات 

ریزی درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم  از رساله دکتری خویش در گرایش برنامه 7313در سال  ملکیحسن 

درسی با تاکید بر برنامه درسی  تهران دفاع کرده است، در این رساله وی به تحقیق پیرامون نحوه سازماندهی محتوا در برنامه

ن اصول و ورشهای سازماندهی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی پرداخته است. ملکی پس از بیا

چندین معیار برای بررسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی ایران پیشنهاد کرده است که به چند مورد آن اشاره 

معه شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، ای از دروس جا ( برنامه درسی مطالعات اجتماعی، برنامه کلی و نظام یافته7می نمائیم: )

( 3( برنامه مطالعات اجتماعی، هدفهای خود را از ماهیت جامعه می گیرد نه از ساختار علم،)2شناسی است، ) سیاست و انسان

ای است. مساله، واقعه یا موضوعی برای  در سازماندهی محتوای برنامة مطالعات اجتماعی، مناسبترین شیوه، شیوه بین رشته

گیرد.  آموزان مورد مطالعه قرار می های مختلف علمی به شیوه حل مسأله توسط دانش شود و از دیدگاه رشته مطالعه انتخاب می

 (7313)ملکی، 

ریزی درسی  نامه دکتری او در دانشگاه اخیر الذکر در گرایش برنامه در تحقیقی که پایان 7314در سال  محمدعلی میرزابیگی

باشد به پژوهش درباره اصول ومعیارهای انتخاب محتوی و تجربیات یادگیری مطالعات اجتماعی دوره  رشته علوم تربیتی می

اش چهارچوب نظری در خصوص تعیین اصول و معیارهای انتخاب محتوا و  نامه ابتدائی پرداخته است. میرزا بیگی در پایان

ارائه کرده است. این چهارچوب بر پایه پنج بررسی قرار دارد تجربیات یادگیری در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی 

 که عبارتند از:

در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان و «محتوا»( بررسی اصول و معیارهای انتخاب 7)

ه درسی مطالعات اجتماعی دوره در برنام« تجربیات یادگیری»( بررسی اصول و معیارهای انتخاب 2صاحبنظران برنامه درسی،)

اندرکاران  ( بررسی معیارهای مورد نظر و مورد استفاده توسط دست3ابتدایی از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران برنامه درسی، )

( بررسی علل اصلی عدم 0« )تجربیات یادگیری»و « انتخاب محتوا»برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی کشور در 

ریزی درسی این درس  کارگیری برخی از اصول و معیارهای مورد نظر در انتخاب محتوا و تجربیات یادگیری در برنامه امکان به

( بررسی معیارهای مورد قبول معلمان بر 4اندرکاران برنامه درسی، بر اساس اظهار نظرهای خودشان و باالخره ) توسط دست

و تجربیات یادگیری در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی. میرزا اساس مشاهدات و تجربیات آنها در زمینه محتوا 

ها درباره اصول و معیارهای انتخاب محتوی  بیگی پس از انجام این پنج بررسی موارد مشترک بین دیدگاههای مخاطبان بررسی

استفاده از آن، چهارچوب نظری جهت  و تجربیات یادگیری برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی را مشخص ساخته و با

در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی را ارائه « تجربیات یادگیری»و « انتخاب محتوا»تدوین اصول و معیارهای 

 (.7314نموده است. ) میرزا بیگی، 

سی دوره ابتدائی از نظر بررسی محتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی و فار»در تحقیقی تحت عنوان:  وهاب شهبازی

نامه کارشناسی ارشدرشته مشاوره و  که به عنوان پایان« انطباق با اهداف راهنمایی شغلی در این دوره از نظر رابرت هاپاک

انجام داده به بررسی کتابهای درسی از نظر راهنمایی شغلی پرداخته است.  7313راهنمائی دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 

شغل یا حرفه نام برده شده است که  00ایی که محقق در این پژوهش به بررسی آنها پرداخته است در مجموع از در کتابه

درصد مشاغل معرفی شده را مشاغل سنتی  40بندی شهبازی،  باالترین فراوانی مربوط به شغل آموزگاری است. بر اساس طبقه

تصویر  837درصد مشاغل، زنانه است، از  34های خاص مردان و  دصد مشاغل مربوط به حرفه 14و مابقی مشاغل جدید است. 

درصد به معرفی مشاغل اختصاص دارد. محقق از  77تصویر یعنی  ٠7موجود در کل کتابهای مورد بررسی در این تحقیق 
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ای تعلیمات چنین آمارهایی نتیجه گرفته است که به امر مهم راهنمائی شغلی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی بویژه کتابه

 (7313اجتماعی توجه جدی نشده است.)شهبازی، 

درسی و  ریزی برنامهدر مورد تحقیقات انجام شده در خارج ایران نیز می توان به تحقیقات بین المللی انجام شده توسط اداره 

کشور سوئد را با سایر  اشاره نمود که( 2440( و شبکه اطالعات آموزشی اروپا)2443؛لومته،2442ارزشیابی انگلستان )اودانل،

ای در  رشته میان رویکرد تلفیقی استفاده ازاین پژوهش ها بر وجود  های یافته. کلی ترین اند مقایسه قرار داده کشورها مورد

در کشور سوئد  معیارهای انتخاب محتوااین برنامه و توجه به عالیق و استعدادهای یادگیرندگان و سایر اصول و سازماندهی 

 رند.تاکید دا

با عنوان مقایسه برنامه درسی آموزش اجتماعی در هنگ کنگ و سنگاپور در سال   جوتین یاو لو و در تحقیقی که توسط

کنگ نشان  تحلیل اسنادی برنامة درسی آموزش اجتماعی دورة ابتدایی در سنگاپور و هنگانجام گرفته و نشان داده که 2474

آموزان  آموزان شبیه به هم هستند و فقط تفاوت اندکی در آموزش انفرادی دانش ها در دانشداد که هر دو در ایجاد مهارت

کنگ مشارکت  های فکری است اما در هنگدورة ابتدایی دو کشور وجود دارد. آموزش در سنگاپور مبتنی بر پرورش مهارت

جتماعی در سنگاپور بر فرد و توسعة هایی برای بهبود یا تغییر، هدف آموزش اجتماعی است. مطالعات ااجتماعی، و یافتن راه

کنگ متأثر از چین است و تأکید بر هویت جمعی، فرهنگ و تاریخ  درصد محتوای آموزشی هنگ 7٠فردی تأکید دارد، اما 

آموزان و کارایی اجتماعی هستند. بیشتر تفاوتهای درس مطالعة  تأکید دارد. بنابراین هر دو نیازمند تعادل بین توسعة دانش

 .ی و مطالعة عمومی دو کشور در دورة ابتدایی در ارتباط با فرد، ملت و جهان استاجتماع

 

 تحقیق های سؤال

 فلسفه درس مطالعات اجتماعی در ایران و سنگاپور چیست؟ .7

 شده است؟ تشکیل هایی مؤلفه و عناصر چه سنگاپور از و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامه .2

 اهدافی دارد؟ سنگاپور چه و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامه .3

منابع و اهداف یادگیری توصیه شده  سنگاپور چه و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی رنامهبدر  .0

 است؟

 ؟گردد میهای تدریسی استفاده چه روشسنگاپور از  و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهدر  .4

سنگاپور ارزشیابی از درس مطالعات اجتماعی به چه  و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهدر  .١

 صورت است؟

 

 روش تحقیق

 ای، خانه کتاب د ارکم و اسناد مراجعه به طریق از نیاز مورد های ه وداد اطالعات و است ای مقایسه پیمایش یک تحقیق این

شده است  آوری جمعسنگاپور  پرورش و آموزش درسایت ویژه بهاینترنت  جهانی ی شبکهدر  وجو جست و پژوهشی های گزارش

 در اینمطالعه  و بررسی مورد های نمونه .است قرارگرفته مورداستفاده آن ای و مقایسه تطبیقی بررسی در بردی جرج والگوی

 باشد.می  سنگاپور و ابتدایی ایران ه ی العات اجتماعی دوردرسی مط ی برنامه تحقیق،

 

 

 های تحقیقیافته

 سوال اول: فلسفه درس مطالعات اجتماعی در ایران و سنگاپور چیست؟ 

ها، مهارت شهروند مطلوب کسی است که دانش -7تربیت شهروندان مطلوب:  ایران فلسفه برنامه درسی مطالعات اجتماعی در

بندی به آن ها برای عموم شهروندان یک کشور الزم تشخیص داده شده است را کسب کرده ایی را که پایها و نگرش ه
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هویت بخشی به  -3های زندگی اجتماعی در تصمیم گیری فردی، مشارکت اجتماعی و با هم زیستنپرورش مهارت -2باشد.

های اخالقی) گروه برنامه درسی و درونی سازی ارزش تقویت -4پرورش تفکر انتقادی و توانایی نقادی اجتماع -0آموزاندانش

 مطالعات اجتماعی(.

آموزان ما برای تبدیل شدن به شهروندان فردای ما با : آماده کردن دانشسنگاپورفلسفه برنامه درسی مطالعات اجتماعی در 

نند و احساس پیچیدگی های کها برای درک بهتر مناسبات مشترک در سنگاپور و جهانی که در آن زندگی میکمک به آن

آموزان برای پرس و جو در مورد موضوعات دنیای واقعی که به زندگیشان ارتباط دارد. تجارب انسانی است. کنجکاوی دانش

-هایی که جامعه سنگاپوری را تعریف میتر از ارزشآموزان برای درک عمیقهای تفکر انتقادی. کمک به دانشتوسعه مهارت

دهد)سایت کنند و همدلی در ارتباط با دیگران را  نشان میش نسبت به امور دنیایی که در آن زندگی میکنند و پرورش من

 (. 7آموزش و پرورش سنگاپور

درسی هر دو کشور نتایج و اهداف مشترکی را  ی برنامهی درس مطالعات اجتماعی دو کشور ذکر شد همانطور که در فلسفه

نکته نیز اشاره کرد که این مطالب از طریق مطالعه اسناد و نوشتجات دو کشور برداشت شده کنند ولی باید به این دنبال می

 است و مشخص نیست که آیا در عمل و در اجرا نیز چنین است و چنین نتایجی را در بر دارد؟

 هایی مؤلفه و عناصر چه سنگاپور از و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهسوال دوم: 

 شده است؟ تشکیل

 عبارتند از:  برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایرانهای تشکیل دهنده عناصر و مولفه

 های کاوشگری و ارزش ها و که دارای اهداف کلی و جزیی می باشد و در سه سطح قلمرو شناختی، مهارت :2اهداف

 اند. د را تعریف نمودهاند و برای هریک از پایه ها اهداف خاص خونگرش ها بیان شده

 ها( با دادهای یادگیری پایهی درسی مطالعات اجتماعی بر اساس اهداف کلی و جزیی ) برونمحتوای برنامه: 3محتوا

سازماندهی و  0هاها انتخاب شده است. این محتوا در قالب تمتوجه به راهبردهای موضوعی و مفاهیم کلیدی منتخب برنامه

ها و محتوای اصلی، اصول، مبانی، رویکردها، معیارهای انتخاب مضامین، اهداف دوره و پایه، سرفصلشوند. آموزش داده می

باشد) گروه برنامه درسی کارگیری راهبردهای موضوعی یا میزان تلفیق میها برای بهمحورهای برنامه و باالخره قابلیت خود تم

 مطالعات اجتماعی(.

 5مواد و منابع آموزشی 

 6یادگیری) تدریس( -دهیهای یادروش 

 7ارزشیابی   

شود از ارایه توضیحات های تدریس و ارزشیابی پرداخته میبه دلیل اینکه در سواالت بعدی به مواد و منابع آموزشی روش

 خودداری شده است.

 عبارتند از:  برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپورهای تشکیل دهنده عناصر و مولفه

 آموزان برای تبدیل شدن به شهروندانی آگاه، همراه و عالقمند و مشارکت توانمند سازی دانش: هدف نهایی اهداف

 کننده است که در سه سطح دانش، مهارت و نگرش ها و ارزش ها بیان شده اند

 :ها آشنا دهد که اول موضوعاتی که با آنآموزان اجازه میعبارت است از یک سری موضوعات اولیه و به دانش محتوا

ها دارند یا حتی با آشنا نیستند بپردازند. مثال در هستند را مطالعه کنند و سپس به موضوعات دیگر که آشنایی کمتر با آن

                                                           
1 ( www.moe.gov.sg 
2 (Goal/ aim 
3 )Content 
4 (Themes 
5 ) Instructional Material 
6 ) Teaching Strategies 
7 ( Assessment/Evaluation 
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موضوع جغرافیا اول از مطالعه محله خود شروع کرده و سپس به شهرستان، استان، کشور و در نهایت کشورهای همسایه و 

 جهان بپردازند.

 مواد و منابع آموزشی 

 یادگیری –های یاددهی  روش 

  سایت آموزش و پرورش سنگاپور(.ارزشیابی( 

برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور، همانطور که ذکر شد هر دو  های تشکیل دهندهعناصر و مولفهدر مقایسه بین 

باشند و فرایند برنامه یابی مییادگیری، مواد و منابع آموزشی و ارزش -کشور دارای عناصر اهداف، محتوا، روش های یاددهی

 اند. البته در عمل و در کیفیت و کمیت این عناصر تفاوت هایی با هم دارند.درسی مطالعات اجتماعی را بر این اساس بنا نهاده

 اهدافی دارد؟ سنگاپور چه و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهسوال سوم: 

ها بیان باشد که در سه سطح  قلمرو شناختی، کاوشگری و نگرشدارای اهدافی  میایران ت اجتماعی برنامه درسی مطالعا

 : باشنداند و به قرار ذیل میشده

 قلمرو شناختی

 ها فعالیت های اقتصادی و نظام های اجتماعی را در طی ها ، تغییرات منابع، مکانعلل و عوامل دخیل در دگرگونی

 کنند.زمان درک 

 م در ایران آگاه الت و تداومها در زندگی اجتماعی و برخی رویدادهای مهم تاریخی قبل و بعد از اسالتغییر و تحو از

 .شوند و روابط علت و معلولی رویدادها را دریابند

 ای محلی ، قاره)های زندگی در سطوح مختلفچگونگی روابط متقابل جوامع انسانی با محیطهای طبیعی و تنوع شیوه

 .ها و سیستمهای طبیعی و انسانی را در این سطوح درک کنندبشناسند و الگوهای پراکندگی پدیده (راانیو جه

  های محیطی و انسانی کشور برای توسعه و پیشرفت آشنا شوند و ضرورت ها و قابلیتبرخی منابع، استعدادها و توانبا

 .و اهمیت حفاظت از محیط را در سطوح مختلف درک کنند

  خانواده، مدرسه، محله، شهر و روستا، کشور و )های مختلف مسئولیتهای فردی و اجتماعی را در محیطحقوق و

 .بشناسند( جهان

 که در تأمین انواع   هاییبرقراری ارتباط مناسب را با برخی نهادها، مؤسسات و سازمان وه ساختار، کارکرد و نح

نقش دارند،  (گانه و حکومتادهای اداره کننده جامعه نظیر قوای سهاز خانواده و مدرسه تا نه)نیازهای فردی و اجتماعی 

 .بشناسند

 آداب و سنن و آثار هنری ــ معماری، )م در ایران الهای تاریخی قبل و بعد از اسجای مانده از دورهیراث فرهنگی بهم

 .را بشناسند (های علمی، فرهنگی، مذهبی و ...مفاخر و شخصیت

 می ــ ایرانی التعلق و تعهد در سطوح مختلف: تعلق به فرهنگ بومی و محلی تا فرهنگ اس)ویتهای هعناصر و مؤلفه

 .رادرک کنند (و تعهد و احساس مسئولیت تا مقیاس جهانی

 برداری مطلوب از آنها را های حفاظت و بهرهاهمیت منابع و نقش آنها را در تأمین نیازها بشناسند و برخی شیوه

 .بدانند

 وری آشنا ها و مسائل مربوط به اشتغال، فرهنگ کار و بهرهت مربوط به آنالهای اقتصادی و برخی تحوالیتبا انواع فع

 .شوند
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 قلمرو كاوشگری

 ت روشن، الطرح سؤا)وانایی بررسی و کندوکاو در موضوعات محیطی و اجتماعی و مراحل مختلف آن شامل ت

 اطالعات، بندیطبقه ها،داده مقایسه ها،آوری داده ارک و شواهد، جمععات، تفسیر و تجزیه و تحلیل مدالشناسایی، منابع اط

 .آورند دست به را (... و بندیجمع و گیرینتیجه

 ت جدیدی ابداع کنند؛  به الکار ببرند؛ روشها یا محصوهای جدید بهعات را در الگوها و موقعیتالتوانند دانش و اطب

 .وعات محیطی و اجتماعی پیشنهادهایی ارائه کنندمسائل غیرمنتظره پاسخ دهند، درباره موض

 دست آورندبه.(  ..خانه، مدرسه، محله و)ها و جوامع گوناگون وانایی مشارکت و کار گروهی را در محیطت. 

 رقرار کنند( بخانه، مدرسه، محله و جامعه)های توانند رابطه مؤثر و مفید با دیگران و با نهادهای مختلف در مقیاسب. 

 فهم روابط علت و معلولی، توالی موضوعات، درک )عاتی الند ضمن برقراری ارتباط مناسب با منابع مختلف اطتوانب

 .شکلهای مختلف پردازش و بیان کنند عات را بهالها و اطایده(متن، ارتباط و عناصر یک رویداد یا پدیده و ...

 کنند و ضمن بیان احساس و  ی خویش نقد و بررسیتوانند موضوعات محیطی و اجتماعی را بر مبنای استنباط و تلقب

 .بینی کنندها پیشترجیحی و احتمالی را در برخی زمینهی آینده نظر خود،

 هاقلمرو نگرش

 ب المی و دستاوردهای انقاله کشور ایران و پیشرفت و آبادانی آن، حفظ میراث فرهنگی، حفظ نظام جمهوری اسب

 .ایرانی خود، احساس تعلق و افتخار کنند -می المند شوند و به فرهنگ و هویت اسقهالمی عالاس

  زندگی خانوادگی، مدرسه، )نسبت به رعایت تکالیف اخالقی و وظایف فردی، اجتماعی و شهروندی در سطوح مختلف

 .احساس مسؤلیت و تعهد کنند(محله، کشور و جهان

 مند باشند و نسبت به اعضای خانواده، اولیای مدرسه و قهالتلف، عه همکاری، مشارکت و همیاری در سطوح مخب

 .قه توأم با قدرشناسی و احترام داشته باشندالگزاران جامعه احساس عخدمت

 ستیزی و حمایت از مظلومان، مند و به ظلمقهاله برقراری عدالت و احقاق حقوق در زندگی فردی و اجتماعی عب

 ) گروه برنامه درسی مطالعات اجتماعی(.معتقد باشند( محلی تا جهانی)ح مختلف نیازمندان و مستضعفان در سطو

 اند:ها طبقه بندی شدهها و ارزشنیز اهداف در سه قلمرو دانشی، مهارتی و نگرشسنگاپور در برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

 

 در سطح دانش:

 تغییر در طول زمان. بررسی هویت، فرهنگ و میراث فردی و گروهی و درک چگونگی این 

 .درک رابطه بین مردم و محیط فرای زمان و مکان 

 ها و جوامع.های افراد در گروهها و مسئولیتبررسی نقش 

 .بحث در مورد اهمیت منابع برای سنگاپور 

 .شناختن روابط بین کشورها 

 د.کشف و بررسی چیزهایی که باعث دوست داشتن سنگاپور به عنوان یک خانه و ملت شده ان 

 .درک ارتباطات سنگاپور با جهان 

 ها به پیشرفت بشریت.ها و دستاوردهای جوامع گذشته و حال و چگونگی کمک آنتوصیف موفقیت 

 :در سطح مهارت

 ها با استفاده از ابزارهای مختلف.آوری اطالعات/دادهایجاد و توسعه یک برنامه برای تعیین محل و جمع 

 اتشان.ی ارتباطها و مالحظهکشف ایده 

 .مشاهدات دقیق 

 .پردازش اطالعات و داده بر اساس قابلیت اطمینان و ارتباط بودن 
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 گیری آگاهانه بر اساس اطالعات.تصمیم 

 .بیان افکار و احساسات بصورت سلیس و با اطمینان در یک گروه 

 های مختلف.ها و زمینهکار موثر در محیط 

 های  مختلف ارایه.خاطر و خالقانه با استفاده از ابزارها و شیوه هایش با وضوح، اطمینانها و ایدهارایه یافته 

 ها و نگرش ها:در سطح ارزش

 های چندگانه.قدردانی و احترام به تنوع فرهنگی و ایده 

 .توسعه مسولیت فردی در مدیریت منابع 

 دهند.شناسایی باورهایی که یک طرز فکر را تشکیل می دهند می 

 های آگاهانه و انجام اقدامات مناسب و گیریقی یک عمل و تاثیرش بر دیگران برای تصمیمدر نظر گرفتن اثرات اخال

 درخور.

 .نشان دادن عالقه و کنجکاوی برای بیشتر دانستن در مورد دنیایی که در آن زندگی می کند 

 .ایجاد و توسعه حس تعلق به یک جامعه و کشور 

 وژی)سایت آموزش و پرورش سنگاپور(.ممارست و اتحاد در استفاده از اطالعات و تکنول 

توان گفت از همان در بحث مربوط به اهداف نیز چنانکه گذشت دو کشور اهداف را در قلمروهایی طبقه بندی کرده که می

اند با این تفاوت که در برنامه درسی ایران به جای قلمرو / طبقه مهارتی از کاوشگری استفاده طبقه بندی بلوم استفاده کرده

یابیم که شباهت بسیار زیادی بین اهداف دو کشور در هر های مذکور درمیده است. و با مقایسه اهداف دو کشور در طبقهکر

رسد در برنامه درسی هر دو کشور مورد کم توجهی قرار گرفته کم توجهی گردد. و موردی که به نظر میسه حیطه مشاهده می

و در هیچ یک از سه طبقه به آن پرداخته نشده است. در کل هدف برنامه درسی  باشد که در اهدافبه مساله دین و مذهب می

مطالعات اجتماعی ایران با سنگاپور تشابهات زیادی با یکدیگر دارند ولی پیاده سازی و عملی کردن آن و البته اختصاص 

و قطعا کشور سنگاپور به عنوان یک  ها جهت اجرا و به فعلیت در آوردن این اهداف نیز جای بسی تامل داردامکانات و فرصت

 اند.توان گفت احساس مسئولیت بیشتری کردهکشور پیشرفته در اجرا و عملی کردن اهداف مذکور بهتر عمل کرده و می

 1منابع و مواد یادگیری سنگاپور چه و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهسوال چهارم: در 

 ؟توصیه شده است

که بیشترین درصد  2کتاب درسی  مطالعات اجتماعی ایران عبارتند از:منابع یادگیری مورد استفاده در برنامه درسی 

های داستان، کتاب کار، های آموزشی، کتاب( را دربین سایر منابع یادگیری به خود اختصاص داده است، کتاب١4استفاده)%

ای، بازدیدهای علمی، وسایل و ابزار) کره، قطب ، پوستر، نرم افزارهای رایانههای آموزشی، عکسمجالت و سایر نشریات، فیلم

 نما و.....(.

های کمک آموزشی، : کتاب درسی، کتابمنابع یادگیری مورد استفاده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپورعبارتند از

. در نظام برنامه درسی سنگاپور برعکس نظام CDنترنت و انواع های ویدیویی، ایتصاویر مختلف، بریده روزنامه، انواع بازی، فیلم

آموزشی ایران که نقش اصلی را کتاب به عهده دارد نقش کتاب کمتر است هر چند که همه مدارس باید از کتاب های رسمی 

های ارزشیابی از اهمیت و  های درسی و کار، در نظام آموزشی سنگاپور استفاده از کتاب عالوه بر کتابکشور استفاده نمایند ولی 

های کار مدرسه تمرینات اضافی  آموزان در کنار کتاب شوند تا دانش های ارزشیابی سبب می ویژگی خاصی برخوردار است. کتاب

آموز  دهند. اغلب هر دانش های کار را پوشش می های کتاب ها تمامی موضوعات درسی و نیز فعالیت نیز داشته باشند. این کتاب

های سنگاپوری چیزی غیرعادی  باشد و برای خانواده برای هر موضوع درسی دارای یک کتاب ارزشیابی مجزا می سنگاپوری

 .نیست که برای پیشرفت تحصیلی فرزندشان دهها کتاب ارزشیابی تهیه نمایند

                                                           
1 (Instructional Material 
2 ) Text book 
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گیرند و اوقات  قرار میای به عنوان بخشی از برنامه درسی مدارس سنگاپور مورد استفاده  های ارزشیابی به طور گسترده کتاب

سنگاپور جزو معدود کشورهایی (. عالوه بر این 7384)صفری،کنند های خارج از مدرسه پر می آموزان را در زمان فراغت دانش

آموزان قدم  است که موفق شده است تا در زمینه تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکردهای تربیت معلم و آموزش دانش

های پر سرعت در مدارس، تربیت معلمانی که  دارد. مسئولین آموزش و پرورش سنگاپور برای راه اندازی رایانههای اساسی بر

آموزان به پژوهش با استفاده از شبکه، به ساخت وب  بتوانند از این فناوری در امر آموزش استفاده کنند، و برای تشویق دانش

های رایانه بانک جهانی، در سال  ملی روی آورده اند. بر اساس آخرین دادههای جامع  ای طرح های شبکه سایت و طراحی پروژه

دستگاه رایانه در کشور سنگاپور وجود داشته است. این رقم حتی از کشورهایی چون ژاپن و ایاالت  4به ازای هر نفر،  2447

نیز برای مدارس ما وجود  2474ال بینیم متاسفانه چنین امکاناتی در س(. که عمال می7384)صفری،متحده نیز باالتر است

 توان گفت کشور سنگاپور در این زمینه خیلی بهتر و بیشتر از کشور ما موفق تر عمل کرده است.ندارد. پس می

های تدریسی سنگاپور از چه روش و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهسوال پنجم: در 

 ؟گردد میاستفاده 

دریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش آموزان تعریف می کردند. بر اساس سابقاً ت

این تعریف، وقتی معلم وارد کالس می شد به فعالیت و سخن گفتن می پرداخت و فراگیران جز گوش دادن و اجرای دستورها 

تند؛ لیکن امروزه تدریس را تحریک، راهنمایی، سازمان دادن یا درگیری و یا انجام تکالیف تحمیلی او، وظیفه و نقشی نداش

فراگیران تعریف می کنند از این رو معلم درس را با سؤال شروع می کند مهمترین فرق این تعریف با تعریف قبلی، این است که 

باید فعالیت کند؛ زیرا یادگیری وقتی در تعریف اخیر، معلم فقط نقش محرک و راهنما و سازمان دهنده دارد و فراگیر است که 

درست انجام می گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر، تنها هنگامی امکان پذیر است که 

یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. از طرف دیگر در تدریس به این معنا، معلم نقش ضبط صوت متحرک را ایفا نمی کند بلکه 

گین تر راهنمایی و سازماندهی را به عهده دارد. تدریس اثر بخش، یادگیری معنادار را نتیجه می دهد؛ یعنی وظیفة سن

یادگیری، وقتی اتفاق می افتد که برای فراگیران کامالً معنادار باشد و یادگیری در صورتی معنادار خواهد بود که فراگیران عالوه 

)شعاری یادگیری سهیم بوده و نسبت به آن موضوع احساس نیاز نمایند بر شناخت مفاهیم و ارزش آن شخصاً در امر

شده ای است که در نهایت نه برای ارائه تدریس  ریزی برنامهبه عبارت دیگر روش تدریس مجموعه فعالیت های (. 7314نژاد،

یادگیری است که به توسعة سبک بنابراین هر الگوی تدریس در واقع یک الگوی . بهتر، بلکه برای یادگیری بهتر به کار می رود

های تدریس متنوعی (. در برنامه درسی مطالعات اجتماعی روش7380)یغما،های برخورد فراگیران با مسایل، کمک می کند

ارایه شده که الگوهای موجود در نظام برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران عبارتند از: در برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

توان به هایی که دانش آموز محور هستند توصیه شده است که میهای فعال تدریس و روشبه  استفاده از روش ایران بیشتر

اشاره کرد. البته  2های علمی، پرسش و پاسخ، بارش مغزی، همیاری، اجرای پروژه و بازدیدها و گردش7روش های بحث گروهی

ها در تدریس این درس استفاده گردد البته شاید یک از دالیلش را روش ام که از اینعنوان یک معلم بسیار به ندرت دیدهبه 

 آموزان کالس و کمبود انگیزه در معلمان و دانش آموزان دانست!!کمبود امکانات، تعداد زیاد دانش

ی قهشوند برای باال بردن عالهای تدریس دانش آموز محور پیشنهاد میدر برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور روش

،  3های پیشنهادی عبارتند از: پرسشگریها بعنوان یادگیرندگان خودراهبر و مستقل. و روشآموزان و درگیری آندانش

های یادگیری فعال و و روش 7ی نمونه زندگی واقعی ، ارایه١، تاریخ شفاهی4، روش داستانی0راهبردهای یادگیری مشارکتی

  و گردش های علمی(. 4، استفاده از مدل0، ایفای نقش3زیهای گروهی، شبیه سا) بحث 2SAILمستقل

                                                           
1 ) Group Discussion 
2 ) Field Trip 
3 ) Inquiry 
4 ) Cooperative Learning Strategies 
5 ) Storyline Method 
6 ) Oral History 
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آموز محور بوده و نقش هایی که دانشتوان گفت دو کشور بر روشیادگیری نیز می -های یاددهیدر بحث مربوط به روش

ن مورد تاکید باشد تاکید دارند البته در سنگاپور بر پرسشگری / جستجوگری و تکیه بیشتر بر ایمعلمان بیشتر تسهیل گر می

ای جستجوگر و کنجکاو پرورش داده تا در آینده بتوانند اهداف مورد آموزانی با روحیهداشته و سعی دارند تا حد امکان دانش

 ی مشارکتی تحویل جامعه آینده سنگاپور نمایند.انتظار این درس را تحقق بخشیده و شهروندانی آگاه، با عالقه و دارای روحیه

سنگاپور ارزشیابی از درس مطالعات  و ایران در ابتدایی ه ی درسی مطالعات اجتماعی دور ی برنامهسوال ششم: در 

 اجتماعی به چه صورت است؟

آوری و تحلیل شواهد در جهت رسیدن به نتیجه نهایی در اند: فرایند جستجوی کاربردی برای جمعدر تعریف ارزشیابی گفته

در تعریفی (.2444، ١کیفیت برنامه، تولید، فرد، خط مش یا برنامه و نقشه) ماتیسون مورد ارزش، شایستگی، معنی دار بودن،

کند) آوری و به کارگیری اطالعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی تعریف میارزشیابی را جمع 1دیگر کرونباخ

 (.7314کیامنش، 

شود به این آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته میدار برای جمعارزشیابی به یک فرایند نظام :738١و در تعریفی دیگر سیف 

اند یا در حال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی) مقام دوست، های مورد نظر تحقق یافتهمنظور که تعیین شود آیا هدف

738٠.) 

لیل هدفمند، نظام یافته و مداوم آوری و تجزیه و تحعبارت است از جمع مطالعات اجتماعی ایران ارزشیابیدر برنامه درسی 

-را به چه میزان و چگونه بروز می« 8نتایج و بروندادهای یادگیری» ها که دریابیم آنآموزان به منظور آناطالعات درباره دانش

-ت میها، هدایآموزان در درس مطالعات اجتماعی از طریق بروز و ظهور نتایج یادگیری توسط آندهند. در واقع پیشرفت دانش

گردد : ارزشیابی مستمر و ارزشیابی شود. در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران بطورکلی از دو نوع ارزشیابی استفاده می

های فردی یا گروهی، به نمایش های ارزشیابی: پورت فولیو، پوشه کار، انجام پروژهپایانی. در ارزشیابی مستمر از انواع مدل

ی کارهای ، ارایه (74های روزانه) خودارزیابیبا دیگران(، روش یادداشت ٠نقش، کنفرانس و مصاحبهها) ایفای گذاردن مهارت

های کوتاه پاسخ غلط و آزمون -ای، جورکردنی، صحیحهای عینی یا بسته پاسخ) چندگزینهآموزان، انجام آزمونعملی به دانش

 گردد.ت تشریحی استفاده میهای شفاهی، استفاده از سواالبصورت کتبی(، استفاده از پرسش

گیرد. که در ارزشیابی انجام می 72و هم غیر رسمی 77ارزشیابی هم بصورت رسمی مطالعات اجتماعی سنگاپوردر برنامه درسی 

گردد و در ها را شامل میهای امتحانی(، انجام تمرینات از فعالیت کتاب) برگه 70، کاربرگ73کاغذی -های مدادرسمی از آزمون

های مانند ایفای کند که شامل فعالیتی غیررسمی: که تنوع بیشتر و لذت بردن در آموزش و یادگیری را فراهم میارزشیاب

 می باشد. 71، خودارزیابی و همسال سنجی7١گفتن –، مصاحبه، نوشتن روزنامه) دیواری( ، نشان دادن 74نقش، مناظره

گردد و به درجاتی ر دروس ابتدایی از ارزشیابی توصیفی استفاده میدر ارزشیابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و در سای

آموز در سطح نیاز به اند. و در صورتی که عملکرد دانش: نیاز به تالش بیشتر ، قابل قبول، خوب و خیلی خوب طبقه بندی شده

                                                                                                                                                                                     
1 ) Providing Real Life Example 
2 ) Strategies For Active And Independent Learning 
3 ) Simulation 
4 ) Role Play 
5 ) Use OF Model 
6)Mathison 
7 ) Cronbach 
8 (Leatning out Comes 
9 ) Interview 

10 ) Self Assessment 
11 ) Formal Assessment 
12 ) Non-formal Assessment 
13 ) Pen and Paper Assessment 
14 ) Work Sheets 
15 ) Debate 
16 ) Show- and- Tell کنند.ای کالس در مورد آن صحبت و گفتگو میهآورد و با سایر بچهای را به کالس میآموزان شیء یا وسیلهدر این شیوه یکی از دانش   
17 ) Peer Assessment 
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بتواند به سطح قابل قبول یا باالتر تالش بیشتر قرار گیرد به این معنی است که باید دوباره درس مذکور را امتحان بدهد تا 

 برسد.

به  14: که نمره  A باشد: نمرهدرجات نمره ارزشیابی به صورت ذیل می سنگاپوردر ارزشیابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

 باال 

 14تا  ١4: که نمره  Bنمره

 گردد.را شامل می 4٠تا  44: که نمره  Cنمره

 

 درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپورههای بین برنامتشابهات و تفاوت. 1جدول 

 تشابهات هاتفاوت

  در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران بر کتاب

درسی بعنوان یکی از منابع یادگیری بیشترین تاکید 

 %(.١4شده است)

  در برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور به

استفاده از تکنولوژی نسبت به برنامه درسی مطالعات 

ماعی ایران تاکید بیشتری شده است مثال در یک اجت

بررسی در سال میزان رایانه های موجود در مدارس 

دستگاه رایانه  7دانش آموز  4سنگاپور به تزای هر 

دانش آموز هم یکدستگاه 44ولی در ایران برای 

 موجود نیست.

 کاوشگری در مبحث مربوط به روش های یاددهی- 

لعات اجتماعی سنگاپور یادگیری در برنامه درسی مطا

 باشدروش اصلی می

  در مبحث مربوط به ارزشیابی نقش خودارزیابی بیشتر

های مخصوص ها و دفترچهاز ایران است. و کتاب

 باشد.آموزان میارزشیابی به وفور در اختیار دانش

  انعطاف پذیری بیشتری در برنامه درسی مطالعات

 اجتماعی سنگاپور وجود دارد.

 نامه درسی درهر دو نظام آموزشی بر ی برفلسفه

 باشد.مبنای تربیت شهروند مطلوب و پرورش تفکر انتقادی می

 های برنامه درسی دو کشورشامل عناصر و مولفه

های یاددهی و اهداف، محتوا، مواد و منابع یادگیری، روش

 باشد.یادگیری و ارزشیابی می

  در اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی هر دو

 اند.ور اهداف را در سه حیطه طبقه بندی کردهکش

  در تنظیم و سازماندهی محتوا برنامه درسی در

هردو نظام آموزشی از شیوه سازماندهی ساده به مشکل 

استفاده شده و سعی شده که اول مطالبی که برای دانش 

 آموزان ملموس تر است استفاده گردد.

 امه کتاب درسی بعنوان یک منبع  یادگیری در برن

 درسی دو کشور وجود دارد. 

 یادگیری دو نظام آموزشی –های یاددهی روش

 باشد.آموز محور میهای دانشمبتنی بر روش

 ها در هر دو نظام آموزشی به دو ارزشیابی از آموخته

 گیرد.صورت رسمی و غیر رسمی انجام می

 باشد.نظام آموزشی دو کشور بصورت متمرکز می 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

در مقایسه دو برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور مشاهده گردید که برنامه های درسی دو کشور در این درس 

های تدریس، منابع یادگیری و اررزشیابی( بسیار مشابه به هم بوده و هر کدام به نحوی در تمامی موارد ) اهداف، محتوی، روش

تمایزات کمی در برخی موارد مشاهده گردید مثال در بحث مربوط به روش های تدریس در اند البته از یک روند استفاده کرده

دانست ودر بحث مربوط کشور سنگاپور تاکید اصلی بر جستجوگری بود و به نحوی روش اصلی تدریس را تکیه بر این روش می

های رسی موجود از منابع دیگر و یا کتاببه منابع یادگیری هر چند در برنامه درسی ما هم توصیه شده که عالوه بر کتب د

مان بر کتاب های درسی است و کمتر از آموزشی دیگر استفاده گردد ولی در عمل شاهد چنین امری نیستیم و تکیه اصلی

 گردد. ولی در کشور سنگاپور با اینکهآموزان استفاده میمنابع دیگر در امر یاددهی از سمت معلمان و یادگیری از سوی دانش



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 137-104، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

103 

 

اش مانند کشور ما متمرکز است ولی برنامه درسی در آن کشور از انعطاف بسیاری برخوردار است مثال در نظام برنامه درسی

بحث کتاب های درسی عالوه بر کتاب های درسی مصوب کتاب های کمک آموزشی بسیاری با عناوین مختلف )ارزشیابی و..( 

نمایند. در پایان باید گفت با توجه به اینکه در راهنمای برنامه درسی ها میآن آموزان و والدین اقدام به تهیهچاپ و دانش

ها و فرایند آموزان گنجانده شده و راهمطالعات اجتماعی به خوبی به اهداف و نتایج حاصل از این درس در رفتار و عمل دانش

گردد ی در عمل متاسفانه به آن توجهی نمیهای ارزشیابی( مشخص شده ولرسیدن به آن نیز ) روش تدریس، منابع، شیوه

البته باید این را نیز یادآور شد که معلم به تنهایی مقصر اصلی نیست و بخش اعظم مشکل به کمبودها، امکانات کم  و عدم 

 گردد.انگیزه کافی در معلم و دانش آموز بر می
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Abstract 
In this study, the social studies curriculum of elementary schools in Iran and Singapore has been studied. 

Research questions include: What is the philosophy of social studies in Iran and Singapore? What elements and 

components of the elementary social studies curriculum in Iran and Singapore consist of? What are the goals of 

the elementary school social studies curriculum in Iran and Singapore? What resources and learning objectives 

are recommended in the elementary school social studies curriculum in Iran and Singapore? What teaching 

methods are used in the elementary school social studies curriculum in Iran and Singapore? What is the 

evaluation of the social studies course in the elementary school social studies curriculum in Iran and Singapore? 

This research is a comparative survey and the required information and data has been collected through reference 

to library documents, research reports and search on the World Wide Web, especially on the Singapore 

Education website. George Brady's model in a comparative study and a comparison has been used. The samples 

studied in this research are the curriculum of elementary social studies in Iran and Singapore. In this research, 

first the philosophy of social studies curriculum in Iran and Singapore is discussed and then the elements and 

components of Iran and Singapore social studies curriculum including objectives, content, teaching method, 

learning resources and evaluation method are examined and observed. It turned out that the two countries have 

many similarities in their social studies curriculum and it can be said that the only difference is in the practice 

and implementation of the program. 
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