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 چكيده

 ،اسـت   درسـي  ي براي توليدكنندگان برنامـه مفهومي  ي كه نقشه درسي ي طراحي برنامه
هـايي اسـت كـه در     برنامه و نوع تصميم ي شناسايي عناصر تشكيل دهندهتعيين منابع، ناظر به 

كه نظام آموزشي در كشـورمان متمركـز   با توجه به اين .شودها گرفته مي ارتباط با هر يك از آن
و بـه   ي درسـي رسـمي  ها اجتماعي، برنامه مسايلي مهم در آموزش ها لفهمؤاست، يقيناً يكي از 

ي ها كتابتحليل محتواي با استفاده از ،در اين مقاله .است درسي ي و اسناد برنامهكتاب  تبع آن،
، بـه  تجزيه و تحليل طرح كليات نظام آمـوزش و پـرورش   وراهنمايي  ي دورهتعليمات اجتماعي 

درسـي تربيـت    ي ي برنامهها شواريد و هاچالش، نقاط ضعف و قوت و شناسايي بررسي موقعيت
ي مبتنـي بـر   هايالگوي مورد نظر، مفاهيم كليدي ها مقوله .ه استدشپرداخته موجود  اجتماعي

 درسـي  ي عناصـر برنامـه  هـاي  ويژگـي  ،چنين هم ،آموز و جامعه موضوعات درسي مدون، دانش
 ي خصصـي حـوزه  بررسـي در متـون ت   با است كه )هاي ياددهي و يادگيرياهداف، محتوا، روش(

) پيام اصلي مـتن (مضمون  ،در تحليل محتوا نيزواحد ثبت  .ه استدست آمده ب ،درسي ي برنامه
كرد سنتي مبتني بر  رويي  حكايت از غلبه ،مشخص كرد مبناي اين منابعتحليل نتايج  .باشدمي

الب بودن با توجه به غسپس  .دارد آموز و جامعهدانش مبتني بر كرد موضوعات درسي بر دو روي
از ديـد اقتضـائات   تربيت اجتمـاعي   درسي ي ي اين نوع طراحي برنامهها ، آسيبمندنظامالگوي 

جهت طراحي يك الگوي  كيد گرديدأگيري ت در بحث و نتيجه ،در نهايت. شدبررسي  كالن و خرد
 ،ي هر يك از عناصرها يژگيوچنين  كرد ارزشي مناسب و هم درسي و تعيين روي ي مناسب برنامه

 .اساسي كار از محيط فرهنگي، فكري، اجتماعي، تاريخي و بومي هر كشوري اخذ گردد أبايد منش

 ي دوره، تربيت اجتماعي درسيِ ي برنامهدرسي،  ي طراحي برنامه :هاكليدواژه
  .، طرح كليات نظام آموزش و پرورشراهنمايي، تحليل محتوا
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  مقدمه
 ها آنترين كي از مهمي  هك ندهايي دارنقش ،قبال فرهنگ جامعهمدارس در 

. )1382: 8 اديب،(درسي رسمي و غيررسمي است  هاي برنامهافراد از طريق  يريپذ جامعه
ترين اي براي حفظ حيات و بقاي خود به نظم اجتماعي نياز دارد و يكي از اساسيهر جامعه
ندي است كه ، فرآيشدن تماعيجا. ستا 1شدن اجتماعياي، هاي نظم در هر جامعهمكانيزم

گيرند چگونه عضوي از جامعه باشند و اين فرآيند را از طريق دروني در آن افراد ياد مي
ايفاي  ي ههاي جامعه توسط اعضاي جامعه و از طريق يادگيري نحوهنجارها و ارزش 2كردن
 غالباً ها انسان). 1998، 3گوردون( ددهنميصورت  ههاي اجتماعي از سوي افراد جامعنقش
در واقع، هر زندگي نيازمند تصويري كالن و طرحي  .پردازندريزي براي آينده ميرنامهبه ب

فرد، جامعه و تربيت به ترسيم آن  ي از طريق تعامل سه گانه ها كلي است كه انسان
  ). 2002، 4بروكس( پردازند مي

در  مهاي مهلفهؤيقيناً يكي از مجا كه نظام آموزشي در كشورمان متمركز است،  از آن
 ي هو اسناد برنامكتاب  و به تبع آن، هاي درسي رسمياجتماعي، برنامه مسايلآموزش 
معلمان ناگزيرند و  .دنباش ميمنابع و مراجع يادگيري  ترين مهم وجز ها اين .است درسي
آمــــوزان نيز ملزم به دانش ،متمركز ساخته ها آموزشي خويش را بر اساس آن هاي فعاليت

 ينظام آموزشدرسي در  هاي كتاب. باشنددرسي مي يها ي كتابايدن محتوخواندن و فهم
، ينظام آموزشدر اين نوع خوردارند؛ از اهميت خاصي بر ،ات هماهنگبا امتحان ،متمركز

العه كرده و ياد درسي را مط هاي كتابالي ه فراگيران بايد تمامي مطالب موجود در الب
  ). 1380فتحي آذر،(م گردد فراه ها آن براي يآموزش تيموفقامكان  ابگيرند، ت

هاي با اين همه به علت پيچيده شدن سازمان .نفسه اجتماعي استآدمي موجودي في
اي الزم است تا ميزان انطباق وي را هاي ويژهنهادها، آموزش ي هاجتماعي و گسترش فزايند

و برعكس، مضاعف وري او را از جامعه  بهره ي هبا اين محيط پيچيده افزايش دهد و درج
اند، بيان نموده) 1997( 5و درتون، شري و سرسي) 1379(كه المدرس  نچنا هم. كند

سزايي داشته  به تأثيرآموزان  توانند در اجتماعي كردن دانشهاي درسي ميمدرسه و برنامه
ترين عناصر تربيت اجتماعي، از اساسييكي درسي  هاي برنامهدر واقع، مدرسه و . باشند

 ها آنساختن  پذير جامعهمدني و  ي هآموزان به تعهد اجتماعــي، ايجاد روحيدانشصول ح
در اين ميان،  ).1382اصفهاني و فتحي،  رزاده و نص ؛ فاتحي1989، 6ليبرمن( دنباش مي

 ي هبرنام ي هكيد عمدأت. تري دارند ثر و مهمؤنقش م ،هاي درسي مطالعات اجتماعيبرنامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. socialization                  2  . internalization              3. Gordon            4. Brooks  
5. Derton, Sheri & Searci                                           6. Liberman       
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اي از مطالب درسي سازمان يافته نيست، بلكه يافتن بر تودهتسلط  ،مطالعات اجتماعي

افزايش سواد اجتماعي و  ،كاركردي موضوع درسي و در بسياري از منابع ي هكيد بر استفادأت
      ريگان و استندلر، (است ول سؤم ورفتار مطلوب اجتماعي، تربيت شهرونداني عاقل  ي هتوسع
، سي مطالعات اجتماعي، بهبود زندگي است، نه صرفاًدر ي ههدف نهايي برنام). 1966: 291

در كالس درس، بلكه در اجتماع، در ميان ملت و در دنيا، هدف آن به وجود آوردن 
   ). 1964: 293 و 263، و ديگران 1ريگان( ترهبر اس دول و خوؤشهرونداني عاقل، مس
درسي  ي همفهومي براي توليدكنندگان برنام ي هنقش كه 2درسي ي هطراحي برنام

 تعيين منابع، درسي است كه ناظر به ي هترين موضوعات برناميكي از اساسي ،باشد مي
هايي است كه در ارتباط با هر يك از  برنامه و نوع تصميم ي هشناسايي عناصر تشكيل دهند

به  ،درسي ي ههاي صاحب نظران برنام ديدگاه ي هرغم ارائبهاين موضوع . شودها گرفته مي آن
نظران وجود ندارد  باشد، چرا كه اجماع و اتفاق نظر كلي ميان صاحبي قابل بحث نميآسان

  ). 1985 ،كلين و 1985؛ آيزنر، 1962 ؛ تابا،1949تايلر، (
و  كرده درسي تعريف ي هبرنامدانش مهم  يدرسي را از اجزا ي هطراحي برنام ،شورت

چارچوبي روشن و اصولي  از يك اتصال و درسي بايد ي هطراحي برنام، كند ميبيان 
  . )1986: 2( برخوردار باشد و در شكلي دريافت و فهميده شود كه زاينده باشد

طراحي و مهندسي  ي هدرسي را در دو دست ي هقلمرو برنام) 1975: 101( بوشامپ
 ي هدرسي، كانون اصلي مباحث برنام ي هدرسي تقسيم و معتقد است طراحي برنام ي هبرنام

  . داردآن ريشه در مفهوم  ،درسي ي هظر وي، موضوع و تعريف طراحي برناماز ن .درسي است
 آنان. انددرسي را نقشه خوانده ي هطراحي برنام) 2009: 181(نكينز ها  ارنشتاين و

به صورت يك ماهيت بنيادي  كه درسي ي هقرار گرفتن عناصر برنام ي هضمن اشاره به نحو
درسي  ي هصر با هم، آن را يك نوع ترسيم از برناماند و نيز روابط اين عناآرايش يافته

 .اند خوانده
گيري در دو سطح گونه تصميم ودرسي، به موجب د ي هاز نظر كلين، طراحي برنام

گيري سطح فراگير يا عام كه ناظر به تصميم: گيردمختلف به هنگام تكوين برنامه شكل مي
 هاي گيري تصميمناظر بر  ي كهيدر خصوص مباني ارزشي است و سطح خاص و يا جز

  . تكنيكي و فني در خصوص عناصر برنامه است
گيري در خصوص مباني درسي ناظر به تصميم ي هدر سطح عام، طرح يا الگوي برنام

ريز درسي از نوع منبع يا منابع اطالعات است و توسط برنامه ي هارزشي يا الگوي برنام
  . درسي است ي هاكم بر برنامي حهاشود، كه شناسايي ديدگاهانتخاب مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ragan                                             2. Curriculum Design 
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ريزي درسي مورد شناسايي قرار  به لحاظ تاريخي، سه منبع اصلي اطالعاتي براي برنامه

 مهرمحمدي،(آموزان و جامعه است  هاي مدون، دانشموضوع: گرفته است كه شامل
1381:194 .(  

 حيطرادر خصوص  ،ديدگاه كليندر اين نوشتار، جهت بررسي وضعيت موجود بر اساس 
به تحليل منابع اطالعاتي سه گانه و تجزيه و تحليل عناصر پرداخته شده  درسي، ي هبرنام
  . است

ها  ترين آن كي از عمدهي  هك ثيرگذارندأدرسي ت ي هبرنامگيري عوامل متعددي در جهت
منابع، روي ساختار يا الگو و تصميماتي كه روي . درسي است ي هبرناممنابع اطالعاتي 

  .گذارد شود اثر مي درسي گرفته مي ي همبرناعناصر 
درسي  ي هبرنامترين الگوي  هاي درسي كه رايجدر الگوي مبتني بر موضوعات و رشته

ي علمي به عنوان منابع اوليه ها ي درسي اشاره و رشتهها برنامهبه نقش مهم دانش در  ،است
از  ،دهي محتوا سازمانانتخاب و  ،در اين الگو. شوددرسي فرض گرفته مي ي هبرناممحتواي 

ي درسي از قبل تدوين شده، به ها برنامهرود و شمار مي هريز ب برنامهترين وظايف  مهم
  . گرددآموزان ارائه مي دانش

و تجارب  ها توانمنديق، يكيد و توجه به نيازها، عالأت ،آموز در الگوي مبتني بر دانش
درسي  ي هبرنامعناصر  ي هدر زمين گيري مبناي تصميم عنوان بهآموزان،  دانش ي هگذشت
در اين الگو، مفهوم اهداف از پيش تعيين شده، خواه صريح و خواه ضمني، مورد انكار . باشد مي

. گيرد يادگيري قرار مي ي هاز آنان سرلوح آموزان و يا گروهي بوده و تعيين اهداف توسط دانش
 اي گونه، به شود ميانتخاب  ها آند آموزان و توسط خو ق دانشيعال ي همحتوا بر پايچنين،  هم

گيري  ي مبتني بر جامعه، جهتدر الگواما  .دنكنتماميت و يگانگي را تجربه مي ينوع كه آنان
جويي مسايل و مشكالت اجتماعي و  ، فهم و شناخت جامعه و نظم موجود، كاوش و پياصلي

از واقعيات و مشكالت زندگي  متأثرو  برگرفتهمحتوا . باشداصالح، ارتقا و بازسازي جامعه مي
 عمل بهحداكثر استفاده نيز اجتماعي بوده، از فضاها و منابع و تجهيزات موجود در جامعه 

   .آيد مي
ي جامعه را در بر ها درسي و ارزش ي هبرنامهايي از تغييرات در ي درسي انعكاسها كتاب

هاي در جهت واكنش ي درسيها كتاب ،20و اوايل قرن  19از حدود اواخر قرن  .گيرد مي
  ). 1995، 1آلتبج(اند  هاي متغير اقتصادي تغيير كردهاجتماعي و موقعيت

از اهميت خاصي  ،متحانات هماهنگدر نظام آموزشي متمركز با ا درسي يها كتاب
بايست تمامي مطالب و محتواي  اين نوع نظام آموزشي، فراگيران مي درزيرا  خوردارند،بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Altbach 
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كه امكان موفقيت  تا اين درسي را مطالعه كرده و ياد بگيرند، يها بكتاالي ه موجود در الب

  ). 1380 فتحي آذر،( م گرددـفراه ها آنآموزشي براي 
ي ها برنامه ها از طريق آن كه ندسته يي آموزشها ترين رسانه درسي از سنتيي ها باكت

، رسي و محتواي آند ي هبرنام بنابر اين ).1382 اديب،(گردد  درسي به صورت كتبي ارائه مي
 ي هايجاد روحي ي،ــاجتماع آموزان به تعهد رسيدن دانش تحققجهت  هابهترين ابزار يكي از
ثر و ؤنقش م ،اعيماجتدر اين ميان دروس تعليمات  .باشدمي ها نآن شد تماعيجاو  مدني
   .دنتري را دار مهم

 با استدر نظر  ،رشآموزش و پروي تربيت اجتماعي براي  داشتن برنامه تضروربه دليل 
فعلي،  درسي تربيت اجتماعي ي هبرنامنقاط ضعف و قوت  بررسي موقعيت موجود و شناسايي

بر مبناي در واقع . ودمشخص ش ،درسي موجود ي هبرنامها و نقاط ضعف ها، دشواريچالش
پي بررسي ين تحقيق در ، ادرسي ي هبرنامهاي درسي و اسناد مرتبط  تحليل محتواي كتاب

ال ؤاز طريق دو س راهنمايي تحصيلي ي هدرسي تربيت اجتماعي دور ي هبرنامت موجود وضعي
   :ذيل است

تربيت  درسي ي هبرنامبر  )مباني ارزشي و منابع اطالعاتي(كرد حاكم  ها و رويديدگاه -1
  ؟     موجود چيستراهنمايي تحصيلي  ي هاجتماعي در دور

 ي هدرسي تربيت اجتماعي موجود در دور ي هبرنام هاي مؤلفههاي عناصر و ويژگي -2
  كدامند؟ تحصيلي راهنمايي

  

  پژوهش ي هسوابق و پيشين
چارچوب نظري در  ي هارائ«دكتري خود با عنوان  ي نامه در پايان) 1373: 2(ملكي 

مطالعات  درسي ي هبرنامكيد بر أبا ت درسي ي هبرنامدهي محتواي  خصوص سازمان
نشان خاطر يو. استدرسي مطالعات اجتماعي پرداخته  ي همبرنا ي هبه مطالع ،»اجتماعي

ريزي توالي تجربيات  برنامهدهي و  ها، چارچوب كلي يا سازمانسازد كه با تعيين هدفمي
ولي تحليل . آورد وجود بهتوان موقعيت مطلوبي براي آموزش مطالب اجتماعي مي ،يادگيري

سي كه مطالعات اجتماعي را براي فراگيران هاي تدريروش ي هبه وسيل ،برنامهكيفيت  نهايي
   .را برشمرده است هاويژگياين  وي  كه شودمي تعيينسازد، معنادار مي

كيد بر أدرسي با ت ي هبرنامدهي محتواي  در خصوص سازمان ،نظري يچارچوب ي هارائ
ر ب ،در واقع تمركز اصلي .باشد موضوع پژوهش او مي ،درسي مطالعات اجتماعي ي هبرنام

ابتدايي  ي هدرسي تعليمات اجتماعي دور ي هبرنامكيد بر أدهي آن، با ت روي محتوا و سازمان
  . ستا دهي محتوا پرداخته به سازمان دقيقاً ،ه و در سه فصل از پايان نامهبود



  درسي   هاي برنامه پژوهش

 

136
 ثير آن برأماهيت معرفت شناختي علوم اجتماعي و ت«در طرح پژوهشي با عنوان 

به  ،انجام شده است) 1381(كه توسط باقري و كشاورز  ،»يدرسي علوم اجتماع ي هبرنام
اهداف، محتوا و اصول  بررسياز پس  ،هاي تعليمات اجتماعي پرداختههاي كتابويژگي

گيري شده  ها پرداخته شده و نتيجهمربوط به آموزش، يادگيري و ارزشيابي، به بررسي كتاب
هاي كتاب در آن پژوهش، در رنامهبشده براي عناصر  بيانهاي كه اغلب اصول و ويژگي

عدم توجه به اصل تبيين ضرورت عدالت   ،از جمله. تعليمات اجتماعي رعايت نشده است
 ي هگرايي، عدم توجه به اصل تبيين ضرورت و نحو اجتماعي، عدم توجه به اصل قانون

   . ...مختلف و يگيري از آرا بهره
بررسي ميزان انطباق مفاهيم مطرح «خود با عنوان  ي هپايان نام در ،)1382(آران 

ي اساسي ها راهنمايي تحصيلي با چالش ي ههاي تعليمات اجتماعي دورشده در كتاب
آيا اهداف كلي تعليم و تربيت  :ال اساسي پرداخته استؤبه دو س ،»امروز ايران ي جامعه

محتواي  امروز ايران است؟ و آيا ي هچالش اساسي جامع ي هراهنمايي در برگيرند ي هدور
 ي هي اساسي اجتماعي جامعها راهنمايي منطبق با چالش ي هي علوم اجتماعي دورها كتاب

  امروز ايران است؟ 
درسي، و تحليل  ي هبرنامسپس با بررسي اسناد و مدارك و بررسي نظريات متخصصان 

را  كلي ي هيازده زمين ،امروز ي هي اساسي جامعها چالش ،محتواي كتب تعليمات اجتماعي
ي تعليمات اجتماعي و ها پيشنهاد داده كه بايد در محتواي كتاب ،و در نهايت مطرح كرده

 ، تجديد نظرامروز ايران ي هاساسي جامع مسايلو  ها با محوريت چالش ها ليف كتابأت
متناسب با نيازها و الزامات دنياي  ،چنين نسبت به تدوين محتواي آموزشي هم .دريصورت گ

دست آمده بايد مواردي  هبر اساس نتايج ب ،در واقع. كنوني اقدام گردد جديد و شرايط متغير
  . محسوب نمود ،درسي موجود ي هبرنامف به عنوان نقاط ضع ،نشده بيانكه در محتوا 

طراحي الگويي براي آموزش «نامه دكتري خود با عنوان در پايان ،)1384( يحاتم
اساس  رراهنمايي ب ي هليمات اجتماعي دوردرسي تع ي هبرنامهاي اجتماعي و ارزيابي نگرش

بر اساس الگوي مطلوب و الگوهاي  ،كامپيوتري ي هبرنامالگويي را به صورت يك  ،»آن
نشان داد  ،اسنادي محقق هاي بررسي .گرا و موجود طراحي نمودرفتارگرا، شناختي، ساخت

چنين  هم. وار استرفتارگرايي است هاي آموزهبر اساس  عمدتاً ،درسي موجود ي هبرنامكه 
كه  باشد ميدرصد از معيارهاي الگوي مطلوب را دارا  5/57 ،موجود ي هبرناممشخص شد كه 

  .استفاقد حدود نيمي از معيارهاي الگوي مطلوب  ،فعلي ي هبرنامگر اين است كه  خود بيان
تحليل محتواي «در بررسي تحت عنوان  ،)1387:98-79( دهقانيحسيني نسب و 

اجتماعي و بررسي  هاي مهارتراهنمايي بر اساس  ي هاجتماعي دور كتب تعليمات
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اجتماعي  هاي مهارتميزان  :نددست يافتج اياين نتبه  ،»دبيران اين دوره هاي ديدگاه

در حد متوسط و متوسط  مجموعدر  ،راهنمايي ي هموجود در كتب تعليمات اجتماعي دور
 زتر ا اجتماعي در كتاب سال اول بيش هاي مهارت هاي مقولهتعداد و درصد  ،به پايين بوده

دهي محتواي كتب  در خصوص سازمان .باشد ميتر از سال سوم  سال دوم بيش وسال دوم 
 ي هنتيج .است ي توالي و مداومت در حد مناسب ارزيابي شدهها تعليمات اجتماعي، مالك

اجتماعي شدن، آموزان در راستاي ديگر اين كه با توجه به اهميت موضوع و پرورش دانش
ثير تصاوير در فهم آموزش أچنين ت هم. زمان اختصاص يافته به اين درس مناسب نيست

در حد متوسط و متوسط به باال بوده و براي  ،ي اول و دومها ي اجتماعي براي پايهها مهارت
گر وضعيت نامناسب  نتايج اين تحقيق نيز بيان. در حد متوسط و كم است ،سوم ي هپاي

  .دباشمينيز راهنمايي  ي هتعليمات اجتماعي دورهاي كتاب
 :فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران درآمدي بركتاب  3فصل  در

از نظر  .مطرح شده است) 2جلد : 1389( توسط باقري ،درسي ي هبرنامكردهاي اساسي  روي
كار  هجتماعي بگرا، در مورد درس علوم ا گرايي سازه گرايي تحولي و واقعوي، دو بعد سنت

از اين حيث در مورد علوم اجتماعي كاربرد دارد كه در  ،گرايي تحوليسنت. شودگرفته مي
  . علم، سنت و فرهنگ، جايگاه محوري و اساسي دارد ي هاين عرص

 ،كارگرفتني استه گرايانه نيز در مورد علوم اجتماعي بگرايي سازه از سوي ديگر، واقع
هاي اجتماعي شود، در پي شناختن واقعيت سوب ميماعي علم محزيرا تا جايي كه علوم اجت

ي ها چون ساير شناخت در جريان اين شناخت معطوف به واقعيت، هم. زندگي بشر است
ناپذير خواهد بود و به اين ترتيب، نقش  اجتناب ،پردازي معطوف به واقعيت، نياز به سازه

اين، نگرش فلسفي به ماهيت علوم بنابر. دانشمند در جريان علم نيز آشكار خواهد شد
صورت خواهد  ،گرايانه گرايي سازه گرايي تحولي و واقع اجتماعي، بر حسب دو بعد سنت

درسي  ي هبرنامكرد  گر ضرورت تغييرات در روي نيز بيانبحث نظري نتايج اين . پذيرفت
  .مي باشدتعليمات اجتماعي 
به بررسي  ،2دانشگاه هستون دكتري خود در ي هدر پايان نام) 2006( 1مك كورمك

اجتماعي و  هايمورد آموزشك خودپژوهي در ي هب ،اجتماعي چيست تربيتكه  اين
ارتباط بين مطالعات اجتماعي و  خدمت معلمان ومطالعات اجتماعي قبل از  هاي روش

استفاده از اطالعات خود دانشجويان  ،هدف اين مطالعه. تربيت اجتماعي پرداخته است
هاي به عنوان ابزاري براي توضيح تغيير پارادايم بين مطالعات اجتماعي و روش تربيت معلم

هاي كالبدشكافي روايت ،اين مطالعه. ابتدايي است ي هاجتماعي براي دور آموزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. McCormack                                          2. University of Houston 
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 جهت ،ها هاي دانشگاه در مورد آنطور ارزيابي و  همين ها اظهارات شخصي آندانشجويان، 

. باشد ، ميها بپردازندور و چگونه به تدريس ديسيپلينتجزيه و تحليل اين موضوع كه چط
ن او ماندني براي معلم بل دوامآموزش اجتماعي را به عنوان اصالحات آموزشي قا ،لفؤم

 ،در اين پژوهش .استنموده  ابتدايي، قبل از خدمتشان معرفي ي همطالعات اجتماعي دور
چنين تأثير آموزش  هم ،مودهرا بررسي ن ،كه چه چيزي و چگونه بايد آموزش داد اين

اين  جوي پاسخ و به جست ،وي با روش اقدام پژوهي .است اجتماعي را در تربيت آزموده
   :ه استپرداخت اهالؤس

 يها برنامهدر  ي درسي آموزش مطالعات اجتماعيها برنامهاهداف كلي براي بهبود 
 ت اجتماعي الزم است؟تربي ي هبرنامهايي براي اجراي كار راه؟ چه چيستدرسي مدارس 

آموزش  ي هبرناماجراي يك  ي هاجاز ،هاي موجود در تعليم و تربيتكار راهيك از  كدام
   دهد؟ ثر را ميؤاجتماعي م

كه چگونه معلمان ابتدايي قبل از خدمت بتوانند آموزش  اين مطالعه به اين ،در واقع
جهت  ،سازي كنند همسان هايشاندر پژوهش ،اي كه با آن درگيرند فهاجتماعي را با فلس

خود دانشجويان تربيت  ي هوسيله كه باست شكل پژوهش عملي به اين تحقيق،  .دهد مي
  . شود انجام مي ،هاي تدريسشان هستندكه عالقمند بهبود روش ،معلم

تربيت اجتماعي و رشد دمكراسي در  هاي روشبه زعم وي، نتايج اين مطالعه در بهبود 
  . است رسان اريي  هانتقادي و انديشمندان هاي ادگيرييجامعه كمك كرده و در 
تربيت  ي هدر مورد رابط ،ي آن بخش عمده ،بسيار گسترده بوده ،نتايج اين تحقيق

  .است مطالعات اجتماعي قبل از خدمت هاي تدريس آموزش روشاجتماعي و 
  

  مالحظات مربوط به روش پژوهش
سه منبعِ  ،مفاهيم كليديبا خواني محتواي كتب درسي  براي بررسي ميزان هم
 درسي ي هبرنامعناصر از ي هر يك ها يژگيوآموز و جامعه، و  موضوعات درسي مدون، دانش

  از  درسي ي هبرنامبر اساس الگوهاي ارزشي  ،)هاي ياددهي و يادگيرياهداف، محتوا، روش(
 . روش تحليل محتوا به دو صورت كيفي و كمي استفاده شده است

 ي هبا ارائ ،)1385:119حكيم زاده، ( مقاله خود، در 1ازيتحليل محتوا، در رابطه با 
سه گام را در ، هاي اخير ي درسي در مطالعات سالها هايي از تحليل محتواي كتاب مثال

  : دهد ارائه مي ،تحليل محتوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Ezzy                                                           
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كردن در مورد مضامين  جوو ي موجود براي جستها يكردن دسته بندـ مشخص 1

    .)ها تمها يا موضوع(
   .دسته بندي شده و مشخص كردن واحدهاي تحليلي ي هـ انتخاب نمون 2
  .بندي موجود د مشاهده شده از طبقهو تعداد موار مند نظامگيري يا ثبت  ـ اندازه3

داند چه سد محقق مير در تحليل محتوا به نظر مي« :نويسد طور كه ازي مي همان
، تحليل محتوا در در تحقيق كيفي. ند بودق مهم خواهيي از قبل براي تحقيهابندي دسته

شود، تا  كه بيشتر قياسي و حسي هستند استفاده مي ها دادهي تحليل ها فرمتركيب با ديگر 
   .)120:همان( و تفسيرها پديدار شوند ها بندي دسته

  :ها اين مراحل انجام شداين مطالعه براي تحليل محتواي كتاب در ،بنابراين
ي ي سه سالههاي تعليمات اجتماعي دورهشامل كتاب: وهشي پژجامعهـ تعيين 

   .)1389-90( راهنمايي تحصيلي
درسي  در راستاي هدف پژوهش، تمامي دروس هر يك از سه كتاب: ـ تعيين نمونه

  .مورد تحليل واقع شد ،راهنمايي تحصيلي ي همطالعات اجتماعي دور
و واحد ) ضبط( د ثبتواحد تحليل در اين پژوهش شامل واح: ـ واحد تحليل

  . باشد مي) متن(زمينه
  .باشدمي) موضوع ياپيام اصلي متن( واحد ثبت در اين تحليل مضمون :ثبتـ واحد 

اي، متن دروس انتخاب شده از كتب تعليمات واحدهاي زمينه: 1ـ واحد زمينه
  . راهنمايي است ي هاجتماعي دور

بر اساس دستورالعمل و واحد  ها در واقع كدگذاري، تخصيص كد به مقوله: ـ كدگذاري
ي مربوط به هر ها دستورالعمل شامل تمامي متغيرهاي تحقيق و مقوله. باشد تحليل مي

قلب  ،در واقع دستورالعمل كدگذاري. شود متغير است كه بر اساس آن كدگذاري انجام مي
   دهدتحليل محتوا است كه چگونگي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه را توضيح مي

  ). 1385:121يم زاده، حك(
هاي كليدي ي مورد نظر، مفاهيم و ويژگيها مقولهيعني  ،متغيرها ،در اين پژوهش

باشـــند كــه در  آموز و جامعه ميي مبتني بر موضوعات درسي مدون، دانشها يالگو
) مقوله(مفهوم كليدي  10براي هر يك از سه متغير،( است ك مشخص شدهي  هجدول شمار
هاي اهداف، محتوا، روش( درسي ي هبرنامضمن مفاهيم كليدي عناصر در  .)تعيين شد

 10و 9، 8، 7درسي كه در جداول  ي هبرنامبر اساس الگوهاي ارزشي  ،)ياددهي و يادگيري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. context units 
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بر اساس بررسي  ،ي مورد نظرها مقوله. باشدمي ها كتابآمده، معياري براي تحليل محتواي 

 .دست آمده درسي ب ي هرنامب ي هدر متون تخصصي مرتبط با حوز
عوامل مربوط به  ،)مقوله(تشكيل جدول مفاهيم ي اصلي و ها لفهؤپس از استخراج مـ 

ول تهيه شده به چند اجد ،)آموزان و جامعه موضوعات درسي مدون، دانش( مباني ارزشي
هاي تا نظرات خود را در مورد مناسب و مرتبط بودن مفاهيم و مؤلفه ارسال شد متخصص

پس از دريافت نظرات، جدول مربوط تعديل و مبناي كار در  .خاب شده، اعالم نمايندانت
  .بعدي قرار گرفت ي همرحل

ها با محتواي آن ي ه، بعد از مطالعيادشدههاي ـ سپس جهت تحليل محتواي كتاب
 موارد استخراج و ،به عنوان واحد تحليلي ها ها و نقشهها، تصاوير، فعاليتاستفاده از جمله

فهرست هر يك از موارد ثبت شده در هر كتاب و مربوط كردن  ي هبعد از مطالع. ثبت شد
انجام و نتايج  ،هاي آن، شمارش فراواني هر كدام از موضوعها آن به مفاهيم ده گانه و مؤلفه

  . شدتجزيه و تحليل 
ي له، واحدهاأمراحل تحقيق، شامل طرح مس ي هاعتبار در همچون  ،جهت انجام روايي

اجراي تحقيق  كه يجاي و از آن) 1360:140زان، فيرو( مطرح است... گيري و تحليل، نمونه
ويمر، ( نتايج معتبرتري در پي خواهد داشت ،از سوي بيش از يك محقق، به طور طبيعي

فكري  روش هم( نظر صاحب انداهم از نظر است روايي، ،در اين پژوهش ،)1384:110
به اين . ييد شدأاز سوي بيش از يك محقق، تهم با انجام تحليل  و) محققان يا توافق داوران

تحليل شده از هر كتاب به  يها درسروش تحليل محتوا و مفاهيم كليدي، و  كهصورت 
در مورد چندين متخصص توضيح داده شد و از آنان نيز خواسته شد تا تحليل نمايند، 

نظرات و نتايج تحليل محتواي  هر كتاب به دو متخصص ارسال شد، سپستحليل كتب نيز، 
  . با نتايج تحليل محتواي به دست آمده مقايسه، تعديل و در واقع نتايج اعتباريابي شد ها آن

محمدي مهر، ( ، روش معرفي شده توسط نئوندورف1از توافق درصدي پايايي نيز جهت
 ده شدهدرصد توافق مشاهاول، دوم و سوم،  ي هپاي يها كتاببراي . استفاده شد) 1387

)PAO(،  دست آمده ب 87/0و  87/0و  86/0به ترتيب . 
به تجزيه و تحليل  ،هاي درسيضمن تحليل محتواي كتاب ،هاالؤسپاسخ به  براي

براي به دست آوردن متن قابل به اين منظور،  .اسناد باالدستي نيز پرداخته شده است
فعلي در آموزش و پرورش  استناد كه به صورت مدون شامل فلسفه و ديدگاه ارزشي غالب

ي درسي آن باشد، ها برنامهراهنمايي تحصيلي و  ي هن دورجمهوري اسالمي ايران و به تبع آ
كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران كه مصوب شوراي عالي آموزش و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Percent agreement 
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كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري . باشد، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت پرورش مي

ي كلي نظام آموزش و پرورش ها برنامهمباني، اهداف و  ي هالمي ايران، در بردارنداس
  جمهوري اسالمي ايران است كه جهت بررسي وضعيت موجود، بررسي اين كليات بسيار 

  .گشا بودهار
  

  پژوهش يها افتهي
بـر   )مبـاني ارزشـي  ( حـاكم  يـدگاه دبـراي بررسـي    :پژوهش اول الؤدر پاسخ به س

جزيـه و تحليـل   به ت ها،ضمن تحليل محتواي كتاب ،موجود ياجتماعتربيت  سيدر ي هبرنام
آمـوز و  درسي مـدون، دانـش   موضوعات منابعِبررسي  براي .پرداخته شد اسناد باالدستي نيز

 محتـوا و بررسـي اسـناد    به عنوان معياري براي تحليـل  ها آنهر يك از  يها يژگيوجامعه، 
   .گرديد تعيين )1جدول (

 وآموز موضوعات درسي مدون، دانشر مبتني ب يالگوهاكليدي  يها و ويژگي مفاهيم: 1جدول 
 جامعه

موضوعاترالگوي مبتني ب
  درسي مدون

 الگوي مبتني بر
  الگوي مبتني بر جامعه  آموزدانش

 -Aمبتني بر موضوعات درسي -Kدانشكيد بر نيازهايأت
  آموزان

-Uاجتماعي ، واقعيت و مشكالتها چالشكيد بر أت  

-B مياز پيش تعيين اهداف-
  شود

-Lاهداف از پيش تعيين
  شود ينم

-Vاهداف ز استفاده ا ضمناًجامعه، فهمبه  هدف كمك
  موضوع درسي      الگوي نه مانندالبته تصريح شده، 

-C ،ساختار دانش 
ترين منبع براي انتخاب مهم

  محتوا

-Mمحتوا و ساير عوامل
اساس  درسي بر  ي هبرنام

   فرد عاليق

-Wزندگي جوامع       مسايلمنبعث از واقعيات و محتوا

 -Dدرسي از قبلي هبرنام
  شود يمتدوين 

-Nعدم تعيين محتوا از
  پيش 

-X پارچگي و كاربردي بودن محتوا     بر يكتأكيد  

 -E كيد زياد بر انتخاب وأت
  دهي محتوا سازمان

-Oكيب جايگزينو ترتلفيق
  وسعت و توالي

-Y     زمان داراي تعريف محدود و معين نيست  

-Fالعادهكتاب درسي نقش فوق-
  .اي دارد

-Pهاي درسي چندانكتاب
  ارزش ندارند   

-Zبر  جامعه، در ترجيح منابع موجود و تنوع منابع
  كتاب    

-Gعدم توجه به نيازها و عاليق
  آموزاندانش

-Qالي فعهاهبرنامبرالويت
  يادگيري

-AAاجتماعيانطباق كرد روي بر كيدأت  

-Hكم موضوعات درسي ارتباط
  با دنياي واقعي 

-Rانعطاف پذيري و فرد
  محوري

-BBياجتماعبازسازي كرد روي بر كيدأت   

-I كيد بر آموزش حجمأت
  معيني از محتوا

-Sدرو عالقهايجاد انگيزه
  آموزدانش

-CCمعلم حاصل ارزشيابي وستدري آموزشي، فعاليت 
  گيرفرا و

 -Jاستفاده از روش تدريس
  سخنراني و مباحثه

-Tن براعدم آمادگي معلم
  برنامه  اجراي اين نوع 

-DDالبته برنامه معلمان بر تدريس چنين  عدم آمادگي
   .دارد آموزدانش به الگوي تري نسبتمستقيم معلم نقش
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ي دورهمطالعات اجتماعي  درسي هايكتاب عناصر يها يژگيومراحل تحليل 

  راهنمايي تحصيلي
ه است كدرس  14صفحه و چهار فصل و  78مشتمل بر  ،1389اول سال  ي هكتاب پاي

   .مورد بررسي قرار گرفت هاكليه درس يجهت تحليل محتوا
 1385اين كتاب در سال  كه اول، با توجه به اين ي هپايبر اساس تحليل محتواي كتاب 

هرچند تالش . ي گذشته تغيير اساسي نداشته استها محتواي آن با سالليكن ير نموده، تغي
آموزان را با د و به نوعي دانشووزان استفاده شآمتر دانش از همكاري بيش بر اين بوده كه

ها فقط متكي به حفظ مطالب به فعاليت و مشاركت نمايند، تا آن درانجام كارهاي جانبي، وا
درسي   ي هبرناماين  ،ها نتوانستهشود كه اين تالشليكن در عمل مالحظه مي ؛اب نشوندكت
كرد موضوع  روي ي هآموز سوق داده و از سلطمبتني بر دانش ي هبرنامكتاب را، به سوي  و

  . برهاند ،درسي در نظر دارند يها كتابن الفؤچنان كه م محوري، آن
، دهي شده تعيين شده، سازمان از پيش معين و محتواي با ،واقع مبناي كتاب در
كرد سنتي مبتني بر  از رويبرنامه گر تبعيت اين  ، همگي بيان...هاي مشخص و ارزيابي

   .استموضوعات درسي 
اجتماعي  مسايلمربوط به  ،كه بسياري از مطالب و محتواي اين كتاب با وجود اين

 ي مبتني برها برنامههت ج به نوعي در ،گويدو مشكالت جامعه سخن مي مسايلبوده و از 
درسي  ي هبرنام، ليكن در نهايت هنوز بايد تغييرات جدي در اين عه نيز حركت نمودهجام

  . داده شود
  . باشد گر اين موضوع مي ، بيان)4(و ) 3(و ) 2(نتايج تحليل محتواي آن نيز در جداول 

. استشده ها اشاره به تعداد درس ،شمارش برخي مفاهيم در ،الزم به توضيح است
 به تعداد دروس »استفاده از روش تدريس سخنراني و مباحثه«براي تحليل محتواي  مثالً

به اين مفهوم كه روش سخنراني براي  ،12و  14، 14عني ي  ،هاشاره شد موجود در هر كتاب
 14اول راهنمايي ي هل براي كتاب پايامثطور  به، يعني هر درس يك بار شمارش شده است

اهداف از پيش «براي  يا .نتيجه صفر است ،در مورد برخي مفاهيم. ه شده استدر نظر گرفت
يعني هيچ هدفي در كتاب نبود كه از پيش تعيين  ،است 0و 0،0نتيجه  »شود ينمتعيين 

  . نباشد ،شده
عدم آمادگي «مثل . استمشخص شده ) -(نيز با خط تيره  ها برخي تحليل ي هنتيج

كه چون صريح و روشن نبوده و با استفاده از كتاب قابل  »امهبرنن بر اجراي اين نوع امعلم
شمارش، دو برابر  ي هدر مورد ديگر هم نتيج. ه استشد ، از خط تيره استفادهشمارش نبود

كيد بر ارزيابي در فواصل زماني در أت«در مورد  مثالً .تعداد دروس كتاب در نظر گرفته شد
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آخر هر درس  يهاالؤس .در نظر گرفته شد ها رسشو پ هاالؤسارزيابي تعداد  ،»قالب نمره

بنابراين . مد نظر بود داخل متن به عنوان مضمون ديگر يهاالؤسبه عنوان يك مضمون و 
فراواني الگوي  بدين ترتيب،. در شمارش براي هر درس، دو مورد در نظر گرفته شده است

 114 و جامعه به ترتيب، وزآمالگوي مبتني بر دانش و مورد 271مبتني بر موضوعات درسي 
   .مورد ثبت شده است 118 و

موضوعات درسي مدون و كتب تعليمات ر ارتباط بين مفاهيم كليدي الگوي مبتني ب: 2جدول 
 راهنمايي ي هاجتماعي دور

 مفاهيم        
  

 ) فراواني( ها كتاب
A B C  D E F G H I J جمع 

 271 14 33 6 26 14  38  14 39  42  45 پايه اول

 262 14 31 8 27 14 36 14 39 38 41 پايه دوم
  241  12 28 7 26  12 31 12 38 36 39 پايه سوم
 774 40 92 21 79 40 105 40 116 116 125 مجموع

صفحه و شش فصل  85 جمع، در 1389دوم سال  ي هكتاب پاي ،الزم به توضيح است
  . ديدها تحليل گردرس يكليه ،كه جهت تحليل محتوا دارددرس  14و 

دوم راهنمايي تحصيلي، فراواني الگوي  ي هبراي كتاب پاي آيد، از نتايج برميچه  چنان
و جامعه به  آموزمورد و براي الگوي مبتني بر دانش 262 ،مبتني بر موضوعات درسي

  .مورد ثبت شده است 117و  94، ترتيب
تعليمات اجتماعي  آموز و كتبارتباط بين مفاهيم كليدي الگوي مبتني بر دانش: 3جدول 

  راهنمايي  ي هدور
 مفاهيم

  
  )فراواني(ها  كتاب

K LM N  O P Q R S T جمع  

 114 - 19 11 18 0  12  0 22  0 32 پايه اول

 94 -  15 9 12 0 10 0 20 0 28 پايه دوم

  73 - 13 7 8 0 7 0 16  0 22 پايه سوم
 281 - 47 27 38 0 29 0 58 0 82 مجموع

كه تمامي  دارددرس  12صفحه و سه فصل و  72 ،1389سوم سال  ي هكتاب پاي
   .ها تحليل محتوا گرديددرس

از نتايج روشن است، الگوي غالب در اين كتاب نيز مبتني بر موضوع كه ه گون همان
  فراواني الگوي مبتني بر ، واـنتايج تحليل محتدر . باشدد بر حفظ دانش ميـكيأوري با تـمح
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 .مورد ثبت شده است 121 و 73،  241 و جامعه به ترتيبآموز ، دانشموضوعات درسي
ارتباط بين مفاهيم كليدي الگوي مبتني بر جامعه وكتب تعليمات اجتماعي : 4جدول 

  راهنمايي تحصيلي ي هدور
 مفاهيم        

  
 )  فراواني( ها كتاب

U V  W X Y ZAA BB CC DD  جمع 

 118 -  13 7 017  0  17 20  23 21 پايه اول
  117 -  12 8 19 0 0 16 18 25 19 دوم پايه

  121 - 14 10 022 0 12 15  26 22 پايه سوم
 356 - 39 25 058 0 45 53 74 62 مجموع

  
هاي درسي تعليمات اجتماعي هر سه پايه، بر اساس تغييراتي كه در اين در كتاب

نوعي محتوايي در شكل ظاهري و به  اند نمودهي اخير ايجاد شده تالش ها ها در سالكتاب
كتاب تعليمات اجتماعي ( كيد گرددأآموز تدرسي مبتني بر دانش ي هبرنامكرد  آن، بر روي

خصوص در نوعِ پرسش و  كه اين تغييرات به. )1389اول، بخش همكار محترم،  ي هپاي
  . دخورميبه چشم ها و در انتهاي هر درس آورده شده است، پاسخي كه در متن درس

اند، طراحي كرده ها هايي كه در اين بخش، تالش نمودند با فعاليتنالفؤدر واقع م
بخش خالصه كنيد و  ،در پايان هر درس مثالً. آموزان را برانگيزند تر دانش مشاركت بيش

آموزان به صورت فردي در خارج از  بايد دانش چنين بخش بپرسيد و پاسخ دهيد، كه هم
آموزان است، ليكن اظهار نظر دانش كالس انجام دهند، تالشي در جهت مشاركت و

كتاب، تعيين اهداف از پيش تعيين شده،  بر خود تأكيدكه  جايي نشان داد، از آن ها بررسي
بر و توجه  تأكيدزياد بر محتوا، ساعات درسي مشخص و محدود براي كتاب درسي،  تأكيد

هاي الگوي ويژگي وزهمگي ج، ...يابي و ارزشبراي  هاييسؤالدهي محتوا، تعيين  سازمان
و نتايج تحليل  مداري بوده هاي خردگرايي و دانشگيريموضوعات درسي با جهتمبتني بر 

ها در عمل نتوانسته است تغييرات گر اين است كه اين تالش ، بيانآن تأييدنيز در  محتوا
، آموز و جامعهارزشي به سمت الگوي مبتني بر دانش كرد رويمحسوسي را در جهت تغيير 

  . انجام دهد مؤلفانطبق نظر 
الگوهاي مبتني بر  از و ها تالش شده تا اين ديدگاه تعديلالبته در اين كتاب

بر موضوعات درسي است؛  ليكن نوع نگاه غالب، مبتني .پذيرد تأثيرآموز و جامعه نيز  دانش
ه شدشاره ا يزو جامعه ن آموزدانش الگوي مبتني بر هها باز كتاب هاييدر بخش هر چند

  .است
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  طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

 ي هبرنامجهت بررسي وضعيت موجود در نظر است توضيح داده شد،  گونه كههمان
در اين . پرداخته شود مطالعه و بررسي اسناد هبه طور نظري بدرسي تربيت اجتماعي، 

كليات نظام آموزش و  ه و تحليلبه تجزي ،هاي درسيضمن تحليل محتواي كتاب ،بررسي
 در و بودهپرورش جمهوري اسالمي ايران كه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش 

ي كلي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ها برنامهمباني، اهداف و  ي هبردارند
  .، پرداخته شداست

را  ،1ايرانبخش قابل توجهي از طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي 
ها،  كه بررسي دقيق آن، 2دادهش تشكيل پرور و و اصول حاكم بر نظام آموزش اهداف مباني،
هاي ارزشي موجود را در نظام آموزش و پرورش تا حدودي ها و چارچوبگيريجهت

كه  بودهبر تعليم و تربيت اسالمي در سند طرح كليات،  مباحث اصلي. كندمشخص مي
كليات، طرح ( منابع ديني و مذهبي است ي هآن برگرفته از مجموع بخش قابل توجهي از

1367:41.( 
  بخش مباني تعليم و تربيت اسالمي

گر ابعاد اساسي  هايي هستند كه نشانها و ريشهمباني تعليم و تربيت اسالمي، پايه
مباني تعليم و تربيت : ر طرح كليات نظام آمده استد. بيني مكتب اسالم هستندجهان
و چگونگي نگرش اين  بيني مكتب اسالمرشته اصول اساسي است كه از جهان مي يكاسال

 ،استوار است ها آنبه دست آمده و نظام تعليم و تربيت اسالمي بر  ،مكتب به جهان و انسان
بنابراين براي درك و فهم اين مباني، نخست بايد ديد كه انسان از ديدگاه اسالم چگونه 

  گردد كه ن وجودي انسان برمي، به شوؤاين مباني). 39 -44: كليات(موجودي است 
  :باشدهاي تعليم و تربيت اسالمي بر آن استوار بوده و بدين صورت ميپايه

گرايش ذاتي نوعي  ،رساند كه در انساناين پيام را مي» فطرت«مبناي : فطرت -1
مايالت فطري بسياري از ت و دارد اني وجودهاي اصيل انسنسبت به خداجويي و گرايش

طلبي،  ي، فضيلتيجو ميل به شناختن، كمال طلبي، حقيقت ،از جمله ،باشد مي
خداوند ... . گويي، وفاي به عهد و  جويي، و گرايش به عدالت، راست خواهي، نظم زيبايي

خداگراي، داراي  اي كه فطرتاًبه گونه انسان را بر فطرتي سليم و سرشتي پاك آفريده است،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .شودبعد طرح كليات ذكر ميجهت اختصار من -1
گيـرد و از بخـش   بخش مباني در پاسخ سؤال يك و بخش اهداف در پاسخ سؤال دو مورد بررسي قرار مـي  -2

هـا، معلـم و مـديريت و تشـكيالت و      شريـزي، محتـوا و رو   اصول، فصول دوم، سوم و پنجم، مربوط به برنامـه 
  .  گيرندمشاركت در پاسخ سؤال دو و بقيه در پاسخ سؤال يك مورد تحليل و بررسي قرار مي
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 ك سخن كمال طلب استي  هجو و ب تطلب، عدال تجو و فضيل ، حقيقتاستعداد شناخت

توجه به اين مبنا در آموزش و پرورش، متضمن آن است كه در اهداف، اصول،  ).39 ،همان(
، شناخت واقعيات و تحقق بخشيدن به ...ها و ها، روشي درسي و محتواي آنها برنامه

  .قرار گيرد كماالت فطري انسان در مسيري خدامحور و پويا
ي آموزشي و تربيتي بايد ها برنامهاين پيام تربيتي را دارد كه » عقل«مبناي : عقل -2
ي افرادي كه تحت تعقل و تدبر را در همه ي هرشد و تقويت قو ي هاي باشد كه زمينبه گونه

ر آموز را به سمتي هدايت نمايد كه سراسو دانش .گيرند فراهم سازدتعليم و تربيت قرار مي
در كه  ستا متضمن آن آن،توجه به ). 41، همان( آفرينش براي او آيتي از خداوند باشد

آموزان فراهم هايي براي بررسي تعقلي جهان هستي توسط دانشدرسي زمينه ي هبرنام
  .صورت عيني تقويت شوده ها بآن تدبر ي هعقل و قو ،نمايد تا از اين طريق

 ي هرساند كه چون انسان داراي خصيصيام را مياين پ» اختيار«مبناي : اختيار -3
اي تربيت كرد كه همواره از آموزان را به گونهمختار بودن و اراده داشتن است، بايد دانش

نقصان  ي هنتيج روي آگاهي و اختيار كامل رفتار كنند و از وابستگي روحي و فكري كه غالباً
كيد بر انتخاب آزاد و أراهنمايي نيز ت ي هدر دور ،توجه به اين مبنا. آگاهي است پرهيز شود

  .ي درسي را در خود داردها برنامهآموز و وجود انعطاف در  توجه به قدرت انتخاب دانش
خواهد در برابر تكاليف  اين مبنا مكمل اختيار است و از انسان مي: وليت انسانؤمس -4

داوند، جامعه و ديگر گو باشد؛ مسؤوليت در برابر خود، خ ول و پاسخؤاختياري خويش مس
ريزان و مجريان  برنامهي آموزشي، از ها برنامهپذيرش اين مبنا و رعايت آن در . موجودات

خواهد تا وظايف هر كس را نسبت به خود، خانواده، اجتماع و محيط  تعليم و تربيت مي
نيز به  توجه به اين مبنا اصل نظارت را). 1367:42، كليات(بگنجاند برنامه پيرامون خود در 

  .همراه دارد
گيري از فقر عاطفي  پرورش متعادل عواطف و پيش» عواطف«مبناي : عواطف -5

اساس معاشرت و ارتباط با افراد بر  ،در اسالم. دهدرا مورد توجه قرار مي) فراگير(يادگيرنده 
 ،در نهاد انسان. نيكي كردن به ديگران و گذشت و عفو است ،خويينرم ،محبت ،رحمت

  ).43، همان( هر دو نهاده شده است ،محبت و تنفر ،فراواني از جمله عاطفهعواطف 
اين پيام را در خود دارد كه در بينش » حيات اجتماعي«مبناي : حيات اجتماعي -6

چنان كه وصول به سعادت انسان است و هر فرد هم ي هاسالمي، زندگي در اجتماع وسيل
نوعان خود خدمت  باشد و به همنيز كر ديگران بايد در ف برد، مي خود از ديگران بهره مي

انسان موجودي است اجتماعي و مدني و بالطبع با جامعه داد و ستد و تعاون و تعامل . كند
ريزي تربيتي و آموزشي و در تدوين كتب  برنامهبايد در  بنابراين. و كنش و واكنش دارد
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آموزان بدين طريق دانش). 44، همان(اين جهت را ملحوظ داشت  ها برنامهدرسي و اجراي 

افرادي خواهند بود كه در راستاي بهبود اجتماعي كاركرد مؤثر دارند و براي بهبود روابط 
  .دارنداجتماعي قدم برمي

گيري اساسي در ارتباط با با توجه به اهميت اين مباني در سند فوق، چند نتيجه
  :آيددرسي به دست مي ي هبرنامديدگاه ارزشي 
در تعليم و » مسؤوليت انسان« و» عواطف« ،»اختيار«، »فطرت«با مباني  در ارتباط

ي ها گيريتربيت اسالمي، بررسي بندهاي فوق حاكي از توجه عميق به مباني ديني و جهت
ي ها در رسيدن به انساني كامل و مختار با القاي آموزه ،اصيل مذهبي همراه با نگاه به فرد

  . باشدميمذهبي 
هاي القاي آموزهمبتني بر فرد داشته و  كرد رويبر  تأكيد گر بيان ،توجه به انسان

 به نوعي بر موضوع، بوده هاي ديني و مذهبيانتقال ضروريات و دانستهگر  نشان ،نيز مذهبي
 .داردل يتما هاي خردگراييگيريجهت و توجه به مداري

تعليم و تربيت در » حيات اجتماعي«و » مسؤوليت انسان«عد توجه به مباني باز 
هاي اجتماعي و داشتن كاركرد گيريتوجه به جهت ،دهداسالمي، بررسي محتوايي نشان مي

هاي الزم مؤثر اجتماعي، ضمن استفاده از الگوي مبتني بر جامعه، حاكي از انتقال دانسته
ي خردگرايي و ها گيريبر جهت تأكيدآموزان بوده و براي زندگي اجتماعي به دانش

به نوعي  تر بوده واري در طيف موضوع مداري با توجه به ميراث فرهنگي محسوسمد دانش
 .توجه داردمداري  استفاده از الگوي مبتني بر موضوع بر

رسد، تبييني در تعليم و تربيت اسالمي، به نظر مي» عقل«از جهت توجه به مبناي 
تعقل و تدبر و تفكر  ي هصورت گرفته، به نوعي بيان كنند) 1367:41(كليات طرح  كه در 

فرآيند شناختي است كه محمل توجه بر انتقال و  ي هبر توسع تأكيدها با در آيات و نشانه
طور  هدهد بهمراه است؛ در واقع سياق مطلب مطرح شده نشان ميهاي ديني آموزشِ آموزه

  . تعقل و تفكر در چارچوب انتقال باورهاي ديني مدنظر است ،عمده
راهنمايي كه  ي هدوربه ويژه هاي درسي، بر انتقال باورها در كتاب يدتأك بابنابراين 

 ،بر كتاب محوري و موضوع مداري و انتقال دانش بوده تأكيد ،باشد يمموضوع اين پژوهش 
جدول ذيل چارچوب راهنماي نقاط اصلي مورد تأكيد در  .دارد تأكيدبر موضوعات درسي 

  .دهدشان ميارزشي غالب ن كرد رويبا  رابخش مباني 
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 بيان شده كرد رويارتباط مفاهيم كليدي بخش مباني كليات نظام آموزش و پرورش با سه : 6جدول 

  )منابع اطالعاتي(

تمركز و توجهيهنقط  منبع استناد
  حاكمالگوي   غالب

بخش فطرت، اختيار،
وليت، عواطف و ؤمس

طرح  ذوق هنري مباني
آموزش و  كليات نظام

  ...پرورش

فرديت و تربيت توجه به 
انسان كامل همراه با 

  هاي ديني انتقال آموزه

شكوفايي فرد و توجه به فراگير، و موضوع 
بر الگوي مبتني بر موضوعات  تأكيدمحوري با 

  آموزدرسي و دانش

وليتؤبخش عقل و مس
طرح انسان در مباني

آموزش و كليات نظام
  ...پرورش جمهوري 

و»عقل«توجه به مبناي
ديني در تعليم و باورهاي 

تربيت اسالمي و انتقال 
  باورها و دانش

بيان  بعد تربيت ديني در طيف انتقال مفاهيم و 
سي از آن توجه به الگوي أباورها و دانش و به ت

  مبتني بر موضوعات درسي

بخش حيات اجتماعي و
 در مباني بعد زيستي

 كليات نظام طرح
  ...آموزش و پرورش 

كاركرد مؤثر داشتن
  جتماعي و حيات زيستيا

رشد اجتماعي و جامعه گرايي در طيف سازگاري 
اجتماعي باتوجه به الگوي مبتني بر جامعه و 

هاي الزم براي زندگي اجتماعي با انتقال دانسته
  بر موضوع مداري تأكيد

موضوع اساسي در بررسي و تحليل بخش مباني تعليم و تربيت اسالمي، توجه به 
با تأكيد بر فطرت پاك انساني،  ،يق ديني و تربيت انسان كامل متدينهاي اصيل و عمجنبه

انتقال باورها و  ،موضوع مهم ،ليكن. داردرا  هي و انسان كاملرسيدن به مقام قرب اال
تمامي اين در كل، هاي الزم براي زندگي اجتماعي و چنين دانسته هاي ديني و هم آموزه

عد خردگرايي و دانش محوري در انتقال هميت بر ببر موضوع مداري و ا تأكيدموضوعات با 
خصوص كتاب درسي مورد نظر  به ،آموزان با استفاده از تمامي ابزاراين مفاهيم به دانش

الگوي مبتني بر موضوعات  يها يژگيوكارگيري عمده از  هو ب تأكيدضمن  بنابراين. است
 . ذيرفته استسي پأآموز و جامعه نيز تدرسي از الگوهاي مبتني بر دانش

  بخش اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي
). 1367:82-50 ،كليات(طبق تعريفي كه در كليات نظام آموزش و پرورش آمده 

ها هستند و گيريها و جهت هاي مهم، نكات حساس، اولويت سياست ي هاصول در برگيرند
  ي هبرنامهاي ديدگاه ، به نحوي ناظر بررو از اين. دهنديابي به اهداف را نشان مي راه دست

اندكه چند فصل اصل مطرح شده 76اصول در پنج فصل و  ي همجموع. درسي نيز هستند
گويي به طور مفصل در پاسخهب ،دنباش يمعناصر  يها يژگيوكه در رابطه با  آن به علت اين

  . ، توضيح داده خواهد شددو سؤال
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اصل اول، محور قرار دادن قرآن و : قابل توجه است اصول اين فصل اول، در :فصل اول

ن؛ اصل سوم، تقدم تزكيه بر اناسنت معصومين؛ اصل دوم، بازشناسي فرهنگ و تمدن مسلم
تعليم؛ اصل چهارم، تعميم تربيت ديني و داشتن جهت ديني؛ اصل پنجم، اولويت تعليمي و 

ي مذهبي را نشان ها تأكيد قوي بر جنبه ،اين پنج اصل ي تربيت ديني كه مجموعه
ضمن متمايز كردن پرورش ، اصل ششم توجه به امر پرورش؛ به همراه اصل سوم .دهند مي

  .كندتربيت اسالمي طرح مي تعليم و از آموزش، اولويت تزكيه را در
آوردهاي بشري، و اصل دوازدهم تعليم و تربيت   اصل هفتم استفاده از تجارب و دست

ي تداوم آموزش و خود راهبري به همراه اصل هفدهم توجه به مستمر و ايجاد انگيزه برا
هاي تحولي و شناختي  بيش از همه بر ديدگاه تأكيدمراحل رشد و بلوغ و توجه به جنسيت، 

و توجه بر آموزش با محوريت دانش، توجه به مبناي موضوع مداري و صالحيت مداري در 
فرد، هويت  بر تأكيدماهنگ شخصيت، اصل نوزدهم رشد همه جانبه و ه .انتقال دانش دارد

اجتماعي، نهم هماهنگي با  كرد روياصل هشتم توجه به  .گيرد را در برميو شخصيت انسان 
گذاري جامعه، اصل پانزدهم رعايت مقتضيات محيط و در نظر  مراكز و مراجع سياست

ختلف به گرفتن شرايط اقليمي و نيازها و مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق م
  .بر موضوع مداري دارد تأكيدنوعي تأكيد بر سازگاري سياسي و اجتماعي همراه با 

، اصل ها آنكه از ميان دارد اصل  9است، » آموزان دانش«مربوط به  :فصل چهارم
از آموزش و و است آموزش  درآموزان دختر و پسر دانش يها يژگيوپنجاه و دوم توجه به 

  . نقش خاص خود در جامعه آماده كند يبراي بقا خواهد هر يك راپرورش مي
آموزان محروم، اصل پنجاه و چهارم توجه به توجه به دانش ،اصل پنجاه و سوم

آموزان شهيد، اصل پنجاه و پنجم توجه به آموزش و پرورش كودكان استثنايي و اصل  دانش
گيري از ايد با بهرهپنجاه و نهم توجه به اوقات فراغت است كه گفته شده آموزش و پرورش ب

آموزان هاي جامعه براي ايام تعطيل و اوقات فراغت دانش امكانات خود و ساير بخش ي كليه
 ي درمسايلهمگي توجه به  ،اصل ديگربه همراه دو . ي متنوع و جذاب اجرا نمايدها هبرنام

ف ش بر اقشار مختلدهي آموزش و پرور ريزي و سازمان هبرنامبر آموزش و  تأكيدجهت 
موضوع مداري با  كرد رويتوان گفت توجه بر آموزي دارد كه در مجموع ميي دانشها گروه
مداري و آموزش افراد مختلف  بر بعد دانش و صالحيت تأكيدهاي خردگرايي و  گيريجهت

سنتي و مبتني بر موضوعات درسي  كرد رويدرسي با  ي هبرنامداشته و توجه بر عناصر 
ق و خصوصيات فردي را مطرح يتوجه به عال ،اصل پنجاه و يكم ،در مقابل. مدون است

مبتني بر  كرد رويآموز محوري با بر دانش تأكيدآموز و كند كه در آن توجه بر دانش مي
آموزان است و  وليت به دانشؤمرتبط با واگذاري مس ،اصل پنجاه و هشتم. آموز دارد دانش
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هايي به آنان واگذار  وليتؤآموزان مس دانشخواهد متناسب با توان، عالقه و استعداد مي

 ي برقراري روابط انساني با شاگردان و تجربهآموزان، و توجه به عاليق دانشبر گردد كه 
 آموز مداري و دانش گيري تجربه به جهتو آموز تأكيد شده است؛  اجتماعي فعال دانش

 . دارد تأكيدآموز جامعه و دانش مبتني بر كرد رويمان بر أداشته و توتوجه مداري 
درسي  ي هبرنام هاي مؤلفه و هاي عناصرويژگي :پژوهشدوم  سؤالدر پاسخ به 

  كدامند؟  تحصيلي راهنمايي ي تربيت اجتماعي موجود در دوره
هاي درسي كتاب تحليل محتوايمطالعه و  هور نظري ببه ط، نيز 2 سؤالجهت بررسي 

  . دته شبررسي اسناد باالدستي پرداخ و، هر سه پايه
 كرد روي( درسي ي هبرنامبدون تعيين موضع مشخص در مورد نوع نگرش به ، اصوالً

درسي مقدور نخواهد بود،  ي هبرنام، روشن ساختن جايگاه دقيق عناصر )ارزشي غالب
الگوي مبتني بر (درسي  ي هبرنامارزشي به  كرد رويها در مورد با توجه به ديدگاه بنابراين

، به بررسي )الگوي مبتني بر جامعه -آموزالگوي مبتني بر دانش -موضوعات درسي مدون
 راهنمايي ي درسي تربيت اجتماعي موجود در دوره ي هبرنام هاي مؤلفههاي عناصر و ويژگي

  . شودپرداخته مي تحصيلي
از ويژگي مهم  ، هبرنامطرح بخواهيم چه  اين نكته ضروري است كه چنانبيان 

هايي گرفته شود كه تصميم  ،هبرنامر باشد، بايد در خصوص عوامل خواني دروني برخوردا هم
  . ديگر هماهنگ باشند درسي بوده و با يك ي هبرنامعناصر در راستاي ديدگاه ارزشي  ي  ههم

  ي هبرنامهاي متفاوت صاحب نظران و متخصصان ضمن، با توجه به تقسيم بنديدر 
هاي روش ،2، محتوا1فاهدش چهار عنصر اپژوهدر اين  درسي، ي هبرنامدرسي از عناصر 

3يادگيري -ياددهي
، اني صاحب نظرها تقسيم بندي كه در اكثر 4هاي ارزشيابيو روش 2

   .درسي در نظر گرفته شده است ي هبرناممشترك است؛ به عنوانِ عناصر 
يادگيري و  -هاي ياددهياهداف، محتوا، روش( عناصر يها يژگيوجا، ابتدا  در اين

ول اجد(به عنوان معياري براي تحليل محتوا و بررسي ساير اسناد باال دستي  )بيارزشيا
  . تعيين گرديد) 10و 9و 8 و7شماره 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . objectives                    2. content                      3. Teaching -Learning activities                                
4. Evaluation procedures 
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 درسي ي هبرنامبر اساس الگوهاي ارزشي ) اهداف( درسي ي هبرناممفاهيم كليدي عناصر : 7جدول 

  )آموز و جامعهدرسي مدون، دانش موضوعات(
 يژگـــــيو

  عناصر
موضوعاتربالگوي مبتني

  الگوي مبتني بر جامعه  آموزالگوي مبتني بر دانش  درسي مدون

  
 اهداف
 

-Aيادگيري موضوعاتي كه در
 هر رشته محوريت دارد

 )ها دانش مشخص از ي مجموعه(
  نظم منطقي با غالب محتوايي در

-Kآموز بر تعليم دانش
كننده  كه چگونه تعيين اين

جهت تعليم و تربيت خويش 
  باشد

-U  كمك براي فهم و اصالح
  جامعه

-B از و  صريح  غالباً اهداف
  پيش تعيين شده 

-L  اهداف از پيش تعيين
   شود ينم

-V  استفاده از اهداف تصريح
شده، ليكن نه داراي جايگاهي 

مهم مانند الگوي مبتني بر 
  موضوعات درسي

-C ًمربوط به حوزه  معموال
ناظر بر  شناختي ليكن غالباً

بر  تأكيد(زل يادگيري سطوح نا
  )محفوظات

-Mآموز اهداف توسط دانش
و يا مشاركت فعال معلم و 

 آموز تعيين، ليكن غالباًدانش
دسترسي به اهداف مشترك 

  آموزان نيستبراي كليه دانش

-W پيش  نوعي جهت گيري از
تعيين شده براي يادگيري 
وجود دارد، ليكن نتايجي 

مشخص و يكسان براي كليه 
  .وزان تجويز نشده استآمدانش

-D  عدم توجه كافي به
، نيازها، عاليق و ها يتوانمند
  آموزاني دانشها تجربه

-N ،نيازها، عاليق
ي ها و تجربه ها يتوانمند
آموزان عاليمي را به دانش

عنوان مبنايي در جهت 
ريز  هبرنامانتخاب اهداف به 

  دهدمي

-X ًبر  تأكيددر اهداف  غالبا
  استاجتماعي قانطبا كرد روي

-E  كم موضوعات درسي ارتباط
  با دنياي واقعي

-Oهاي  به هدفتوجهيكم
اجتماعي تعليم و تربيت و 

  بشري  علوم مدون

-Y هاي كم توجهي به هدف
ميراث ( علوم مدون بشري
  )فرهنگي

-F ًرفتاري اهداف در فرم  غالبا
  شود ارائه مي

-P ًبا اهداف تعيين شده  غالبا
  در تضاد استدر مدارس 

-Z  كرد رويدر اهداف  بر 
 تأكيداجتماعي نيز بازسازي 

  است
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موضوعات درسي مدون، ( درسي ي هبرناممفاهيم كليدي محتوا بر اساس الگوهاي ارزشي : 8 جدول

  )آموز و جامعهدانش
 يژگــ يو

  عناصر
موضوعاترالگوي مبتني ب

  بر جامعه الگوي مبتني  آموزالگوي مبتني بر دانش  درسي مدون

  محتوا

 -Aترين ساختار دانش، مهم 
منبع انتخاب محتوا متشـكل  

، هـا  از مفاهيم، اصول، انديشه
  ها فرايندها و مهارت

-K انتخــاب، انتظــام و ســازمان
عاليــق،  ي دادن محتــوا بــر پايــه

و  هـا  يتوانمنـد ، ها نيازها، تجربه
آمـوز نـه از   ثر دانـش ؤدخالت مـ 

  پيش تعيين

-T واقعيـــات و  محتـــوا منبعـــث از
ــايل ــع  مس ــدگي جوام ــري در   زن بش

  جهت فهم و اصالح جامعه

-Bزياد بـر انتخـاب وتأكيد
پيش و  دهي محتوا از سازمان
بر آموزش حجم معين  تأكيد

  و مورد نظري از محتوا

-Lاي به جاي يادگيري مجموعه
پيش تعيـين شـده از محتـوا،     از

هـاي   و سـاير جريـان   لهأحل مس
  اندويت مطلقاول فعال يادگيري

-U  له، أهاي حـل مسـ   روشيادگيري
هاي اجتمـاعي   روابط انساني و مهارت

  .توجه است فراوان مورد تأكيد با

-Cًارتباط نزديكي بينغالبا
محتواي از پيش تعيين شـده  

ــت ــادگيري و   و فعالي ــاي ي ه
  .ارزشيابي برقرار است

-M  با همكاري گسترده دانـش-
الي آموز با معلم محتوا در حد اع
  انعطاف پذيري و فرد محوري

-V  هاي جوامع  محتوا بر رسالتتكيه
 در شـهروند    يك  هاي اصلي فعاليت يا

گيـر   دامن مسايل اجتماعي يا  زندگي
  بشر  آموز و نوع دانش

-Dمنــابع و ابــزار يــادگيري
ــج ( ــي راي ــاب درس ــرين  كت ت

، بر مبناي ارائه محتـوا  )منبع
ــافتگي   ــازمان ي ــت س در غاي

  .شود يمارائه 

-Nدرسي بـه عنـوان   يهاكتاب
مظهر محتواي سازمان داده شده 

ـ  جـاي آن   هارزش چنداني ندارد ب
ــ ــواع فراوان ــابع  از يان ــواد و من م

  .آموزشي مورد نياز است

-W     تنوع منـابع و ابـزار آموزشـي و
 تــرجيح منــابع، مــدارك و اســناد در

  جامعه، بر كتاب درسي

 -Eالعـــاده در فـــوق تأكيـــد
ي محتوا بر وسعت ده سازمان
  و توالي

-O ــق ــاهيم تلفي ــب مف و تركي
وسعت و توالي بـوده و   جايگزين

آموز يـك نـوع تماميـت و    دانش
  .كندرا تجربه مي يگانگي

-X و ) وحـدت ( پارچگي بر يك تأكيد
مصــداق عملــي  ( كــاربردي بــودن 

  محتوا) داشتن

-Fكم محتوا با دنيايارتباط
آموزكـه او را بـه   واقعي دانش

برخورد انفعالي و سـطحي بـا   
  .كندامر يادگيري ترغيب مي

-P   ــواي ــادگيري محتــــ يــــ
ي كه دانش آموز مهم يها موضوع

   .دهدتشخيص مي

-Y    ــراي ــه ب ــورد مطالع ــواي م محت
  .استدار آموز باكاربرد و معنيدانش

-Gتعيين محتـواي مناسـب
با هر يك ازچهار نوع مختلف 

 -هاي درسي مجـزا  از موضوع
موضوعي بين -عيچند موضو
  هاي عام و موضوع

-Qي فعـال  هـاهبرنامـ برالويت
يــادگيري و محتــوا بــه گونــه    

زا  هاي پر تحرك و فعاليت جريان
آمــوز و نــه انفعــالي بــراي دانــش

  .مطرح است

-Z  هـاي علـوم   كم توجهي به هـدف
هـاي   مدون بشـري، البتـه از موضـوع   
له در أمدون درسي كه مربوط به مسـ 

ــ  ــه دان ــت مطالع ــد  شدس ــوز باش آم
  .شود يماستفاده 
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  درسي ي هبرنامهاي ياددهي و يادگيري بر اساس الگوهاي ارزشي  مفاهيم كليدي روش: 9جدول 

موضوعاترالگوي مبتني ب  عناصر  يژگيو
  الگوي مبتني بر جامعه  آموزالگوي مبتني بر دانش  درسي مدون

هـــاي شـــيوه
 -يـــــاددهي

  يادگيري
 

-Aــتدر ــادگيريفعالي ــاي ي ه
ــاطي مســتقيم ــين  ارتب ــا آنب ، ه

برقرار ارزشيابي  و ها، محتواهدف
  .است

-Kهاي يادگيري توسط فعاليت
ــش ــوزان دان ــآم ــزي و  هبرنام ري

را  ها آنشود يا، معلم  انتخاب مي
  .دهدمي مورد مشورت قرار

-U هــاي آموزشــي بــر  فعاليــت
ريزي مشترك  هبرناماساس يك 

آموزان شـكل   بين معلم و دانش
  .گيرد مي

-Bهــاي يــاددهيهــدف روش-
يادگيري ايجاد تغييرات رفتـاري  

ــورد نظــر در دانــش  ــوزان و م آم
بــه  هــا آنســوق دادن توجــه  

هـا   از دانش يمشخص ي مجموعه
  .است

-Lهــا ايجــاد  هــدف فعاليــت
ــالؤاشــــتغالي مــــ  درثر و فعــ

ــش ــوز، دان ــل از آم ــاختن قبي   س
چيزي، مصـاحبه كـردن، يـافتن    

ان دادن و سـازم  مواد مورد نيـاز 
  .به منابع يادگيري

-V هــــاي يــــاددهي روش- 
 آموز دانش يادگيري،شركت فعال

تحقيـق را   جريان مطالعـه و  در
له مورد أحل مس -نموده ايجاب
  .تأكيد

-C ًهـا از نـوع    اين فعاليـت  غالبا
ــوده   ــي بـ ــايو كالمـ  راهبردهـ

 تدريس بخش جـدايي ناپـذير از  
  .باشد مي آموزهاي دانش فعاليت

-Mــاروش ــاددهيهـــ  -ي يـــ
-يادگيري، براي رسيدن به هدف

ــايي از پــيش تعيــين شــده     ه
-طراحي نشده، ليكن بايد دانش

ــه   ــوز را در جهــت رســيدن ب آم
هاي آموزشي خـود كمـك   هدف
  .نمايد

-W هــا معلــم  در ايــن فعاليــت
ــا  نقشــي فعــال تــر در قيــاس ب

آموز ي مبتني بر دانشها  هبرنام
هـا   داشته و در تعيـين فعاليـت  

  .ددخالت دار

-D  مناسـب،  هـاي  معلم بـا روش
آمــوز را در جهــت كســب دانــش

رفتار و محتواي منظور شـده در  
ن  دهاي رفتاري، درگير كـر هدف

تكاليف آموزشي، منـع از بـي    در
  .كند يمانضباطي دعوت 

-N   ــريك در ــد شـ ــم بايـ معلـ
آموز ظاهر شـده،  يادگيري دانش

راهبرد تدريس مناسبِ چنين هم
 وجودخاصيد،البته راهبرنقشي را
درجريان يادگيري به هر  نداشته،

ــاز   ــتاي نيــ ــو و در راســ   نحــ
  .كند كمكآنان  آموزان بهدانش

-X  معلــم در راهبــرد تــدريس
نقش يك عنصر فـراهم كننـده   

الت را دارد و نبايد نقـش  تسهي
  .اي داشته باشدحاكمانه

-E هـاي   تـرين روش  يكي از مهم
-تــدريس، ســخنراني و مباحثــه 

  .است

-O هاي فرايندي  مهارترورش پ
بــه منظــور  آمــوزان دانــش در

بــا آمــوزان  ثر دانــشؤبرخــورد مــ
  مشكالت زندگي و مسايل

-Y  هـاي  كم توجهي به هـدف
و اسـتفاده  علوم مدون بشـري،  

هــاي مــدون  از موضــوعابــزاري 
در  مســايلدر بررســي  درســي

  آموزدست مطالعه دانش
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موضوعات درسي ( درسي ي هبرنامالگوهاي ارزشي  مفاهيم كليدي ارزشيابي بر اساس: 10جدول 

  )آموز و جامعهمدون، دانش
 يژگيو

  عناصر
موضوعات درسيرالگوي مبتني ب

  مدون
ــر   ــي بــ ــوي مبتنــ الگــ

  الگوي مبتني بر جامعه  آموز دانش

 ارزشيابي

-Aارزشيابي به منظور تعيـين ميـزان
-هـاي بـه هـدف   آمـوز يابي دانش دست

رفتاري و يا ميـزان فراگيـري محتـواي    
ــ ــدوين ( اســت هبرنام ــاســؤالت از يي ه

  )درس هرمحتواي 

-K  ارزشــيابي بــه عنــوان
تالش مشترك بين معلـم  

  آموز مطرح استو دانش

-U  و  مســايلارزشــيابي برحــل
هاي مـورد مطالعـه و يـا     موضوع
بـه   ها كه براي حل آنهايي اقدام

  .دارد تأكيدكار گرفته شده، 

-Bارزيابي در فواصل زمـانيبرتأكيد
هـايي در  سـؤال تـدوين  ( در قالب نمره

ــر درس  ــاي ه ــواي هانته ــاناز محت  م
  )درس

-L ،ــيابي ــت ارزشـ فعاليـ
آموز دانشضمن مشاركت 

شـركت فعـال    و معلم بـر 
  .ددار تأكيدآموز دانش

-V   ــك ــوان ي ــه عن ــيابي ب ارزش
جريان با اهميت در ايـن الگـوي   

  .باشد يمدرسي مطرح  ي هبرنام

-C  بايد ارتباط نزديكي بين محتواي از
 پيش تعيـين شـده و ارزشـيابي برقـرار    

   . باشد

-M  ــد ــابي فراينــ ارزيــ
 آمـوزان كه دانش يادگيري

ــغول     ــود مشـ ــه خـ را بـ
ســازد داراي اهميــت  مــي
  است

-W  ارزشيابي آموزشي بيشتر به
يي كه مشـاركت و  ها سمت شيوه

آموز را بـا  همكاري معلم و دانش
  .طلبد مي يگريكد

-D   بر اندازه  تأكيددر اين نوع ارزيابي
گيـري رفتارهـاي   انـدازه و گيري كمـي  
  .استقابل مشاهده 

-N صـميم  دانش آمـوز، ت
ضـــمن گيرنـــده اصـــلي، 

ــر،   ــامي عناص ــرل تم كنت
 در آموز دانش شركت فعال

طلـب   را جريان ارزشيابي
  .كند مي

-X  ــت ــن فعالي ــم   در اي ــا معل ه
ــال  ــي فع ــر در ق نقش ــا  ت ــاس ب ي

آمـوز  ي مبتني بر دانـش ها هبرنام
هــا  داشــته و در تعيــين فعاليــت

  .دخالت دارد

منابع در باره  1/1هاي درسي براي بخش چه در بررسي و تحليل محتواي كتابچنان
 ،توضيح داده شد) آموزان و جامعه موضوعات درسي مدون، دانش( مباني ارزشييا  ياطالعات
  . دنبال گرديد نيز همان مراحل 2/1بخشبراي 

در طي اين  هر چند تغييراتيراهنمايي،  ي هاي دورهبر اساس تحليل محتواي كتاب
، است هاي گذشته تغيير اساسي نداشته ها صورت گرفته، ليكن محتواي آن با سال سال

آموزان  آموزان استفاده شده و به نوعي دانشتر دانش هرچند تالش شده تا از همكاري بيش
ها فقط متكي به حفظ به فعاليت و مشاركت نمايند، تا آن دركارهاي جانبي، وارا با انجام 
ها نتوانسته است در اين شود كه اين تالشاب نشوند، ليكن در عمل مالحظه ميمطالب كت

  . مسير موفقيت بارزي را كسب كند
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ي راهنمايي كه در بخش مربوط به تحليل مصوبات شوراي با توجه به اهداف دوره

در رسالت و مأموريت آموزش و پرورش و تحليل شد، و آموزش و پرورش قيد و تجزيه  عالي
تعاليم و دستورات دين مبين اسالم، اهداف  ي آموزان بر پايه دانش ي دهي به رشد همه جهت
 ي ريزان و همه هبرنامكه مديران، حصيلي به آن صورت تعيين شده است راهنمايي ت ي دوره

ريزي امور،  هبرنامموزان نقشي دارند، مكلفند در آ تربيت دانش افرادي كه در تعليم و
 ي پايان دوره اي اقدام نمايند كه تابه گونه ،ها و انجام وظايف مربوط تفرماندهي فعالي
البته با توجه به اهداف . آموزان به اهداف تعيين شده ممكن باشديابي دانش تحصيلي دست

  . باشدپرورش دو موضوع قابل بحث و بررسي مي تعيين شده توسط شوراي عالي آموزش و
ا به صورت ي  هنشد تأكيدخود اهداف تعيين شده به برخي از اهداف در  ،كه اول اين

واضح بيان نگرديده است كه در بخش تحليل مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش به آن 
  . پرداخته خواهد شد

رسد با توجه كه به نظر مي باشد يمها موضوع دوم مربوط به اهداف موجود در كتاب
به به رسالت اين كتاب كه از عنوان آن مشخص است به بخشي از اهداف تعيين شده 

  . پرداخته نشده است به خوبيخصوص اهداف اجتماعي، 
 ي هبرنامارزشي  يها يالگودرسي بر اساس  ي هبرنامارتباط بين مفاهيم كليدي اهداف : 11جدول 

   راهنمايي تحصيلي بر اساس تحليل محتوا ي اجتماعي دوره دركتب تعليمات درسي
 اهيممف  
  

ها  كتاب
  فراواني

ــي ــوي   ويژگ ــداف درالگ ــاي اه ه
مع  مبتني بر موضوعات درسي

ج
  

هاي اهداف در الگوي  ويژگي
  آموزبر دانش مبتني

مع
ج

  

A B C D E F  K L MN O P 

24  50  12  28  50  51  52  پايه اول
3

 11  
0  0  22  14  14  61  

24  48  15  32  48  49  50  پايه دوم
2

  
12  
0  0  24  13  14  63  

24  47  17  38  46  47  48  پايه سوم
3

 
9  0  0  14  13  12  48  

  مجموع

15
0

  14
7

  14
4

  
98  44  14
5

  72
8

  
32  
0  0  60  40  40  17
2
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 مفاهيم

  
  ها كتاب

مع  هاي اهداف در الگوي مبتني بر جامعه ويژگي
ج

  
U V W X Y Z    

  18  14  13  12  پايه اول

8  8  73  

  18  15  12  22  پايه دوم

7  8  82  

  22  12  14  18  سوم پايه

7  10  83  

23  26  22  58  41  39  52  مجموع
8

  

راهنمايي در توضيحاتي كه  ي اول دوره ي چه در بخش اول كتاب پايه با توجه به آن
  : شده است بيانف اين چنين اهدا ي در باره ،قيد شده »همكار محترم«تحت عنوان 

ي راهنمايي، توجه شورا به اين امر معطوف بود كه دوره ،هادر تدوين اين هدف«
يك شهروند  ها و نيازهاي اساسيي تكميلي آموزش عمومي است؛ بنابر اين، ويژگي دوره

هاي اين درس، محور بايست در تعيين هدفمي ،او شدن اجتماعياسالمي و  ي جامعه
اجتماعي شدن با  تفاوتبا توجه به  »).1389:1كتاب تعليمات اجتماعي، ( اشداساسي ب

تربيت اجتماعي كه به مفهوم تحول كه  يجاي از آن ،)پذير كردن جامعه( اجتماعي كردن
 ،در گرو اجتماعي شدن است نه اجتماعي كردن ،است دروني در تمامي موضوعات اجتماعي

هاي بيروني و اهداف از  ب، ميل، اراده، فرد را با تقويتكردن، بدون انتخادر اجتماعي چرا كه
با روش تحميل و تلقين تربيت نموده، از مسير فطري و خودجوش خارج  پيش ساخته، غالباً

 ها قالب با جامعه افراد كردن نوا هم و رنگ هم اجتماعي، تربيت از هدف كه در حالي. دكننمي
هاي درسي  و كتاب مدرسه در اين صورت، .ستا شده تعيين ،قبل از كه است هنجارهايي و

 و ،گرديدهجديد نسل به جامعه ي هشد پذيرفته هنجارهاي و ها ارزش انتقال براي ابزاري نيز
 شودمي جديد نسل به گذشته نسل معلومات و شدان از حداكثري انتقال براي محليتنها 

اس مطالب گفته شده بايد كه بر اس در صورتي .)بر اهداف مبتني بر موضوعات درسي تأكيد(
قدرت » اجتماعي شدن«در . هدف آموزش و پرورش تقويت بر اجتماعي شدن افراد باشد

آموز در هنجارگزيني و سپس هنجارپذيري مد گري فعال و خالق دانش انتخاب و مداخله
هاي كتاب و بر اساس نوشتهبنابراين، ). آموزبر اهداف مبتني بر دانش تأكيد(نظر است 

بر الگوي موضوعات درسي  تأكيدشود كه اهداف كتاب با  ل محتواي آن روشن ميتحلي
  .است
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راهنمايي، بر اساس تغييرات ايجاد  ي هاي تعليمات اجتماعي دورهكتاب درهرچند 

آموزان در يادگيري هاي متنوعي با هدف مشاركت دانش ها، فعاليت شده در طي سال
ي مختلفي از كتاب آورده شده ها ، در بخشها آنيري كارگ مفاهيم اساسي و كسب توانايي به

گو كنيد، نمونه بياوريد، دليل بياوريد، بررسي كنيد و بحث و گفت ،هايمانند فعاليت ؛است
بپرسيد و : هاي ها و فعاليت در انتهاي درس ،بخش خالصه كنيدو ها  در داخل خود درس

ليكن با بررسي . گنجانده شده استپاسخ دهيد و فعاليت خارج از كالس، در پايان هر درس 
گردد كه با تمام تالش صورت ها، اين موضوع استنباط ميدر كتاب ها و تحليل اين بخش

آموزان و هم چنين مشاركت گرفته در جهت تدوين اهدافي بر اساس نيازها و عاليق دانش
ها ين تالشادر جهت يادگيري خالق و عميق،  ها آموزان در انجام دادن اين فعاليتدانش

چنان با تحليل تك تك اين موفقيت بارزي را كسب كند و هم نتوانسته است در اين مسير
كه روح حاكم در تدوين اهداف  گردد ها، اين موضوع به روشني استنباط مي فعاليت
سنتي مبتني بر  كرد رويراهنمايي، تبعيت از  ي تعليمات اجتماعي دوره يها كتاب

  . گرددمالحظه مي 11كه در جدول چنان هم .باشدموضوعات درسي مي
اهداف در  يها يژگيوفراواني : كندمي تأييدنتايج تحليل محتوا نيز اين موضوع را 

دوم  ي مورد، و در كتاب پايه 243، اول مجموعاً ي الگوي مبتني بر موضوعات درسي در پايه
اهداف  يها يژگيواواني كه فر ، در صورتيباشد يممورد  243سوم،  ي و در كتاب پايه 242

 63دوم،  ي مورد و در كتاب پايه 61اول،  ي آموز به ترتيب در پايه در الگوي مبتني بر دانش
اهداف در الگوي  يها يژگيوهم چنين فراواني  .باشد يممورد  48سوم،  ي و در كتاب پايه

و در كتاب  82دوم  ي مورد، و در كتاب پايه 73، اول مجموعاً ي مبتني بر جامعه در پايه
 . باشد يممورد  83سوم،  ي پايه

 ي هبرنامارزشي  يها يالگودرسي بر اساس  ي هبرنامارتباط بين مفاهيم كليدي محتواي : 12جدول  
  راهنمايي تحصيلي بر اساس تحليل محتوا ي دركتب تعليمات اجتماعي دوره درسي

  مفاهيم       
  

  ها فراواني كتاب

مبتني برهاي محتوا درالگويويژگي
  موضوعات درسي

  هاي محتوا در الگوي مبتني بر  ويژگي جمع
  آموزدانش

  جمع
  

A B C DEF G  K L M N O P Q  
24  14  12  44  14  56  53  54  پايه اول

7
  

0  12  

0  0  13  

0  9  34  

24  14  16  40  14  56  52  55  پايه دوم
70  13  

0  0  10  

0  9  32  

22  12  18  29  12  52  52  52  پايه سوم
7

 0  9  0  0  9  0  7  25 

  مجموع

16
1

 15
7

 16
4

 40  11
3

 46  40  72
1

 

0  34  
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0  25  91  

  



  درسي   هاي برنامه پژوهش

 

158
 مفاهيم       

  
  ها فراواني كتاب

  هاي محتوا درالگوي مبتني بر موضوعات درسيويژگي

مع
ج

 

T U V WX Y Z  

 پايه اول

13 13 14 0  16 15 8  79 

 69  8 14 14  0 10 14  9 پايه دوم

 56  7 10 11  0  8 11  9 پايه سوم

 مجموع

31  38  32  

0  41  39  23  20
4

  

هاي درسي تعليمات اجتماعي هر سه پايه، بر اساس تغييراتي كه در در محتواي كتاب
  ي هبرنام كرد رويها ايجاد شده است تالش گرديده در محتواي آن، بر  ها در اين سالكتاب

وعِ پرسش و پاسخي ناين تغييرات به خصوص در . گردد تأكيدآموز درسي مبتني بر دانش
  . باشدها و در انتهاي هر درس آورده شده است، ميكه در متن درس

ها طراحي شده است، هايي كه در اين بخشاند با فعاليت، تالش نمودهمؤلفاندر واقع 
س، اين ليكن با تحليل محتواي درو. آموزان را برانگيزاننددانش تر بيشمشاركت و فعاليت 

كتاب بر الگوي مبتني بر موضوعات درسي  تأكيدشود كه ن ميموضوع به صراحت روش
عالوه بر آن در ابتداي . استوار است و اين موضوع در جاي جاي كتاب، روشن و آشكار است

منظور از «آموزان درج شده، آمده است كه ن، اوليا و دانشاكتاب در متني كه جهت معلم
در يادگيري مفاهيم  ها آنان و فعال كردن آموز برانگيختن كنجكاوي دانش هاسؤالطرح اين 
كتاب تعليمات اجتماعي، ( ي مورد انتظار استها ها در جهت رسيدن به هدف و مهارت
به  ها در انتخاب تصاوير و عكس«شده است،  بيانچنين در همان صفحه  هم.  »)1389:2

 » ان توجه شده استآموزها  و نيز فعاليت دانشها در آموزش مفاهيم، القاي ارزشقابليت آن
ها از الگوي مبتني بر تحقيق، در طراحي كتاب ي ر اساس پيشينهب بنابراين). همان(

ها ايجاد  ها در اين سالهرچند با تغييراتي كه در كتاب ،شده است استفادهموضوعات درسي 
ن ا جايگزيي آموز و جامعه نيز استفاده  ه تا از الگوهاي مبتني بر دانشگرديدشده، تالش 

ها در عمق و  رغم اين تالشبه شود يمها مشخص ليكن در تحليل و بررسي كتاب. گردد
. تسلط بسيار قوي الگوي مبتني بر موضوعات درسي حاكم است ،هاهاي زيرين كتاباليه
محتوا  يها يژگيوفراواني  دهد،نيز  نشان مي 12چنان كه نتايج تحليل محتوا در جدول  هم

 ي مورد، و در كتاب پايه 247، اول مجموعاً ي موضوعات درسي در پايهدر الگوي مبتني بر 
 يها يژگيوكه فراواني  ، در صورتيباشد يممورد  227سوم،  ي و در كتاب پايه 247دوم 

 ي در كتاب پايه ،مورد 34اول،  ي آموز به ترتيب در پايه محتوا در الگوي مبتني بر دانش
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محتوا در  يها يژگيوچنين فراواني  هم .باشد يممورد  25سوم،  ي و در كتاب پايه  32دوم، 

و در  69دوم  ي مورد، و در كتاب پايه 79جموع، در ماول  ي الگوي مبتني بر جامعه در پايه
اختالف فاحش بين الگوي  ي خود بيان كنندهاين . باشد يممورد  56سوم،  ي كتاب پايه

البته در بين الگوي . باشدي ديگر ميدرسي مبتني بر موضوعات درسي با دو الگو ي هبرنام
آموز و الگوي مبتني بر جامعه با اختالف اندكي الگوي مبتني بر جامعه  مبتني بر دانش

كه  باشد يمهاي تعليمات اجتماعي به دليل رسالت كتاب و آن همي دارد، تر بيشفراواني 
 . پردازند به مباحث اجتماعي و جامعه مي تر بيش

درسي بر اساس   ي هبرناميادگيري  -هاي ياددهيبين مفاهيم كليدي روشارتباط : 13جدول  
دركتب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي بر اساس  درسي  ي هبرنامارزشي  يها يالگو
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 - هاي ياددهيدر خصوص عنصر روش ها آنهاي درسي و تحليل محتواي بررسي كتاب

هاي روش ي كه ديدگاه غالب موجود در باره باشد يماين موضوع  گر بيانيادگيري، نيز 
هاي درسي تعليمات اجتماعي بر اساس الگوي مبتني بر يادگيري در كتاب-ياددهي

هاي  روش يها يژگيونمايان است، فراواني  13جدول  چه در چنان. موضوعات درسي است
مورد،  124، اول مجموعاً ي يادگيري در الگوي مبتني بر موضوعات درسي در پايه -ياددهي

كه فراواني  ، در صورتيباشد يممورد  119سوم،  ي و در كتاب پايه 127دوم  ي در كتاب پايه
 ي آموز به ترتيب در پايه تني بر دانشيادگيري در الگوي مب -هاي ياددهيروش يها يژگيو

 .باشد يممورد  15سوم،  ي و در كتاب پايه 19دوم،  ي در كتاب پايه ،مورد 20اول، 
يادگيري در الگوي مبتني بر جامعه در  -هاي ياددهيروش يها يژگيوچنين فراواني  هم
 . باشد يممورد   30سوم،  ي و در كتاب پايه 35دوم  ي مورد، در كتاب پايه 38اول،  ي پايه

 ي هبرنامارزشي  يها يالگودرسي بر اساس  ي هبرنامارتباط بين مفاهيم كليدي ارزشيابي : 14جدول 
   راهنمايي تحصيلي بر اساس تحليل محتوا ي كتب تعليمات اجتماعي دوره در درسي

 مفاهيم       
  

  ها فراواني كتاب

هاي ارزشيابي درالگويويژگي
مع  سيمبتني بر موضوعات در

ج
  

هاي ارزشيابي در الگوي  ويژگي
مع  آموزمبتني بر دانش

ج
  

A B C D  K L M N  

  34  0 7  15  12 149 41 38 28 42 پايه اول
  30  0 6  14  10 139 37 37 28 37 پايه دوم
  31  0 6  14  11 129 38 29 24 38 پايه سوم
  95  0 19  43  33 417 116 104 80 117 مجموع

  
 مفاهيم      
  
  ها ابكت
  فراواني 

هاي ارزشيابي در الگوي مبتني ويژگي
مع  بر جامعه

ج
  

U V W  X    

  36  12 9 - 15 پايه اول
  36  14 8 - 14 پايه دوم
  31  13 8 - 10 پايه سوم
  103  39  25 - 39 مجموع

كه در جدول چنان عنصر ارزشيابي هم ي نتايج تحليل محتواي صورت گرفته در باره
چه  چنان. است الب، مبتني بر موضوعات درسي مدونديدگاه ارزشي غدهد، نشان مي 14

، اول مجموعاً ي ارزشيابي در الگوي مبتني بر موضوعات درسي در پايه يها يژگيوفراواني 
باشد، در مورد مي 129سوم،  ي ر كتاب پايهو د 139دوم  ي مورد، در كتاب پايه 149
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 34اول،  ي آموز در پايه لگوي مبتني بر دانشارزشيابي در ا يها يژگيوكه فراواني  صورتي
چنين فراواني  هم .باشد يممورد  31سوم،  ي و در كتاب پايه  30دوم،  ي در كتاب پايه، مورد

مورد، در كتاب  36مجموع، در اول  ي محتوا در الگوي مبتني بر جامعه در پايه يها يژگيو
اختالف  ي كننده خود بيان اين. اشدب يممورد  31سوم،  ي و در كتاب پايه 36دوم  ي پايه

البته . ستدرسي مبتني بر موضوعات درسي با دو الگوي ديگر ا ي هبرنامفاحش بين الگوي 
ي دارد، تر بيشآموز و جامعه، الگوي مبتني بر جامعه فراواني  در بين الگوي مبتني بر دانش

كه  باشد  هاكتاباين رسالت رسد به دليل د، به نظر ميبيان ش ه قبالًگونه ك همانكه آن نيز 
 . پردازند به مباحث اجتماعي و جامعه مي تر بيش

  هبرنامتبعيت اين  گر بيان ، هبرنامعناصر  يها يژگيو ي در باره ،در مجموع، تحليل كتاب
كه تالش زيادي در  د، البته با وجود اينشابسنتي مبتني بر موضوعات درسي مي كرد روياز 

آموز صورت گرفته، ليكن فقط كتاب در ظاهر مبتني بر دانش كرد رويجهت توجه بر 
و فعاليت اين امر را  سؤالآموز، با تعدادي توانسته نسبت به درگيري و مشاركت دانش

اجتماعي  مسايلضمن بسياري از مطالب و محتواي اين كتاب مربوط به در . محقق كند
ي مبتني بر ها  هبرنامجهت  ي درگويد و به نوعو مشكالت جامعه سخن مي مسايلاز  ،بوده

درسي نيازمند تغييرات جدي  ي هبرنامجامعه حركت نموده است، ليكن در نهايت هنوز اين 
عناصر و  يها يژگيوبا توجه به  ،درسي مطلوب ي هبرنامك ي  هو اساسي در رسيدن ب

 .ارزشي آن دارد كرد روي
نقاط ضعف و قوت  اساييبررسي موقعيت موجود و شنجهت مطرح شد،  چه قبالً چنان

 يها يژگيوسازي  طرح كليات نيز در جهت روشندرسي تربيت اجتماعي فعلي،  ي هبرنام
  . درسي مورد بررسي قرار گرفت ي هبرنامموجود عناصر 

   بخش اهداف حاكم بر نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي
قي، علمي و اهداف تعليم و تربيت اسالمي شامل اهداف اعتقادي، اخال ي همجموع

 ،طرح كليات(آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي، اقتصادي و زيستي آمده است 
45-48 :1367 .(  

چنين بيان نموده  ،سخن گفتههاي ايدئولوژيك  گيريجهت ي در باره ،اهداف اعتقادي
ف و تقويت ايمان و اعتقاد به مباني اسالمي از طريق تبيين و تعليم اصول و معاراست كه 

و . است) ع(و ائمه معصومين) ص(احكام دين مبين اسالم بر اساس كتاب و سنت پيامبر
  . مبارزه با كفر و نفاق و شرك مطرح گرديده است ي چنين پرورش روحيه هم

خودشناسي، به منظور خداشناسي، تزكيه، تهذيب  ي در اهداف اخالقي، ايجاد زمينه
هي، اال ي تعبد آگاهانه ي ، پرورش روحيهنفس و كسب فضايل و مكارم اخالقي اسالمي
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نظم و انضباط و احساس كرامت  ي اعتماد به نفس، تعديل عواطف، پرورش روحيه ي روحيه

  . اخالقي و عزت نفس بارز است
جويي و تعقل و تفكر، استفاده از  حقيقت ي در اهداف علمي و آموزشي، تقويت روحيه

هاي خردگرايي و دانش محوري در  گيريجهتبشري با  ي علوم و فنون و تجارب پيشرفته
  . شده است تأكيداهداف علمي و آموزشي قيد و 

نري و زيبايي شناسي، شناخت پرورش ذوق و استعداد ه ،در اهداف فرهنگي و هنري
  .بر موضوع مداري مورد توجه است تأكيدادب و سنن و تمدن اسالمي و ايراني با  فرهنگ،

هاي اجتماعي با پرورش  يف سازگاري اجتماعي و فعاليتدر ط ،عد اجتماعيتوجه به ب
   .مورد نظر است... اجتماعي، تعاون اسالمي، خيرخواهي، احترام به قانون و  ي روحيه

به حاكميت مطلق خداوند  تأكيدچنين اهداف سياسي و نظامي، در جهت توجه و  هم
   .باشدمده اين بخش مياز طريق واليت فقيه و اتحاد مسلمين و نفي استكبار از اهداف ع

توجه به ابعاد اقتصادي و شناخت و شناساندن كار و معاش حالل، ايجاد آمادگي براي 
   .توان مالحظه كرد اشتغال و كسب مهارت را در اهداف اقتصادي مي

مين سالمت جسماني و رواني فرد أهاي زيستي در جهت ت گيريباالخره توجه به جهت
   .اين بخش است ي فردي و جمعي از اهداف عمده در طول عمر، مراعات بهداشت

كردهاي موضوع مداري و اجتماعي  توجه به مباني اسالمي با طيفي از روي ،در مجموع
آموز و جامعه كردهاي مبتني بر موضوعات درسي، دانش يي از رويها همراه با نشانه ،و فردي

 .توان مشاهده كرد را در اين اهداف مي
در اهداف براي بيان اهداف آموزش و پرورش به كار رفته، با وجود واژگاني كه در مورد 

كليدي در بيان اهداف،  ي ژهدو وا. دهند ابهامي كه دارند، عدم جامعيت مذكور را نشان مي
  . يكي پرورش يا تقويت روحيه و ديگري شناخت يا بينش است

باشد كه اين  1شكه پرورش يا تقويت روحيه، ناظر به ايجاد نوعي من  درس به نظر مي
تواند تنها از طريق تكرار و عادت بدون فهم و شناخت اساسي از  وضع نهايي در فرد، مي

تواند اين مراد مي ،نظم و انضباط ي كه در تعبير پرورش روحيه ماهيت آن ايجاد شود، چنان
  . وجود داشته باشد

امر مورد نظر  فهم و شناخت نسبت به گر بيانشناخت يا بينش  ي از سوي ديگر، واژه
مختلف و ناظر  ي به هر روي، اين دو واژه به هر معنايي كه به كار رفته باشند، دو واژه. است

  . به دو بعد متفاوتند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Character education 
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پرورش يا تقويت روحيه  ي با واژهگانه اف دوازدهدر محور اهداف اجتماعي، تمامي اهد

از سوي ديگر، . الب استچه در اهداف اخالقي و زيستي نيز همين واژه غبيان شده، چنان
: ها قابل طرح استسؤالاكنون اين . شناخت غالب است ي هنري، واژه-در اهداف فرهنگي

در نظر گرفته نشده است؟ آيا رشد بعد شناختي چرا در اهداف اجتماعي، اخالقي و زيستي 
پذير  يي در بعد شناختي فرد، امكانها اجتماعي، اخالقي و زيستي، بدون فراهم آوردن پايه

شناختي غالب است؟ آيا  ي هنري، جنبه -خواهد بود؟ به عكس چرا در اهداف فرهنگي
هنري، جاي  -شده، در اهداف فرهنگي پرورش يا تقويت روحيه مراد ي چه به منزله آن

در  شد، منظور از عدم جامعيت در هر محور و بيانچه  تري ندارد؟ با نظر به آنگسترده
  ).1389:31باقري، ( گردد گر مشخص ميدي محورها با يك ي مقايسه

بر ابعاد شناختي و يا ساير  تأكيدرسد كه با ر اين ناهماهنگي، چنين به نظر ميعالوه ب
جدول ذيل چارچوب . مورد توجه بوده است تر بيشپايين هر يك از ابعاد،  سطوح ابعاد، غالباً

هاي  سالمي و ديدگاهراهنماي نقاط اصلي مورد تأكيد در بخش اهداف تعليم و تربيت ا
خوان با اين نقاط مورد تمركز و توجه را در سند طرح كليات نظام آموزش و  اساسي هم

خوان در اين جدول با توجه به  اي همه ديدگاه. دهد پرورش جمهوري اسالمي نشان مي
  .هاي ارزشي به دست آمده است ديدگاه

هاي كرد رويام آموزش و پرورش با ارتباط بين مفاهيم كليدي بخش اهداف كليات نظ: 15جدول 
  ارزشي

  ارزشي روي كردالگوي مبتني بر  نقطه تمركز و توجه غالب منبع استناد
بخش اهداف اعتقادي، اخالقي از طرح

  پرورش ايران  -زشكليات نظام آمو
پاي بندي ديني و اخالقي و انتقال 

  باورهاي ديني
ايدئولوژيك  يو القاانتقال  

موضوعات بر  تأكيدمذهبي با 
  درسي

بخش اهداف علمي و آموزشي،
فرهنگي اقتصادي و زيستي از طرح 

  كليات نظام آموزش و پرورش ايران

توجه به مبناي بعد دانش و 
موضوع مداري و توجه به صالحيت 

  باورها و دانشانتقال  مداري در

بيان انتقال مفاهيم و باورها و 
سي از آن، توجه به أدانش و به ت
  بر موضوعات درسي  الگوي مبتني

اجتماعي، سياسي و نظامي، اهداف
  اقتصادي و زيستي از طرح كليات نظام

مشاركت اجتماعي مؤثر و توجه به 
 ملزومات انتقال و مسايل اجتماعي

  اجتماعيزندگي 

جامعه گرايي در  رشد اجتماعي و
 اجتماعي تكو مشار طيف كاركرد

بر الگوي مبتني بر جامعه  تأكيدبا 
  ضوع مداريو مو

اين  ،اصل بوده 19داراي  ،»ها يزي، محتوا و روشر هبرنام« اين فصل شامل :فصل دوم
درسي در  ي هبرنامعناصر  يها يژگيوتوانند معيارهايي براي اند و ميتر با مسألهاصول مرتبط

  .شودها پرداخته ميكه به تحليل و بررسي آن. اختيار بگذارند
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پذيري به متناسب بودن  كه در آن انعطاف ،»ذيريپ انعطاف«دوم  اصل بيست و

هاي آموزان در شيوه امكانات و مقتضيات محيط، نوع و سطح آموزش، عالقه و استعداد دانش
آموزش و استفاده از نيروي انساني، علوم و تجهيزات مطرح شده، اصل بيست و پنجم 

ناخت و پرورش قدرت پرورش توان تفكر و نقد و ابتكار در جهت تحقق اهداف علمي و ش
اصل سي و سوم، توأم ساختن تعليم و تعلم، منظور اصلي فعال . خالق و حل مسأله است

آموزان از طريق مباحثه و كار گروهي  كه دانش ساختن جريان آموزش و پرورش است و اين
زماني و  ديگر شركت جويند و زمينه را براي هم آموزشي و پرورشي در تعليم و تربيت يك

هاي نوين از  اين سه اصل در راستاي برداشت. شدن تعليم و تربيت فراهم سازندم أتو
درسي، و به نوعي دور شدن از ي  برنامه ي كردهاي پيشرفته در حوزه درسي و رويي  برنامه

آموز محور حركت  كردهاي دانش مداري و روي گيري به طرف كودك موضوع مداري و سمت
  .كرده است

در جامعه و اصل بيست و  ها ي بر ارزشمند بودن كليه رشتهاصل بيست و سوم مبن  
ها، به هماهنگي و پيوستگي و تناسب محتوا و  يكم، هماهنگي بين سطوح و انواع آموزش

اي و عالي اشاره مختلف آموزشي از عمومي، فني حرفهارتباط مواد درسي در انواع سطوح 
  .نموده است

و سي و هفتم و اصل سي و يكم  ار جمعيششم، تقويت روح تعاون و ك اصل بيست و 
بينش  ي نظم و انضباط فردي و آداب و رفتار صحيح اجتماعي بر پايه ي به پرورش روحيه

هاي اجتماعي، تربيت شهروند مؤثر،  اسالمي تأكيد دارد؛ در راستاي تأكيد بر ديدگاه
قق اهداف اين اصل تح تعاون و كار جمعي است كه عمدتاً ي سازگاري اجتماعي، روحيه

  .مبتني بر جامعه دارد كرد رويهاي سازگاري اجتماعي و  گيرياجتماعي در طيف جهت
آموزش بهداشت، و آموزش حفظ محيط زيست،  بهام توجه سي اصول بيست و نهم و

هاي دفاعي، اصل سي و هفتم نظم و انضباط و آداب فردي  اصل سي و يكم، توجه به آموزش
بر اين نموده كه  تأكيدل توجه به هنر، توجه به ورزش، همگي طور اصو و اجتماعي، و همين

به ) اصول( دهي شود كه اين موارد ريزي و سازمان هبرنام يا گونهبايد آموزش و پرورش به 
بر موضوع مداري و  تأكيددر واقع اين نه اصل بيان كننده و . آموزان آموزش داده شوددانش
گاه ارزشي مبتني بر موضوعات درسي مدون از صرف بر ديد تأكيدمحوري داشته و دانش

  .اين اصول قابل برداشت است
كند كه آموزش  اصل سي و ششم، توأم ساختن علم و تجربه است كه بر اين تأكيد مي

ها ارائه شود و آموزش به آن ،مباحث نظري همراه با آزمايش، تحقيق و تمرينات عملي الزم
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ين اصل نيز تا حدود زيادي تأكيد بر ديدگاه تجربه ا. صورت پذيرد ها كاربرد علمي آموخته
  .تحكيم روابط خانوادگي مطرح است در اصل سي و نهم. گرايي را در خود دارد

در اين اصول . اصل مطرح شده است 11 ،»معلم«مربوط به  در فصل سوم :فصل سوم
فاه معلم، به انتخاب معلم در نظام آموزش و پرورش، تمام وقت بودن معلم، مقام معلم، ر

بر نقش معلم  تأكيدهمگي ، ...اولويت گسترش تربيت معلم، و  ساني معلم، معيار ارتقا و هم
بر اهداف  تأكيدبا پيروي از اصول تبيين شده و پيروي از قوانين مشخص دارد كه به نوعي 

هشتم، كه و  ، اصل سياين مياندر . به پيروي از ديدگاه مبتني بر موضوعات درسي دارد
تناسب اين  گري معلم و در وط به جايگاه معلم در نظام آموزش و پرورش و نقش هدايتمرب
نموده و  تأكيدي آموزشي و پرورشي ها  هبرناماجراي  ي وليت با اختيارات الزم براي نحوهؤمس

كتب  ي ي آموزشي و پرورشي و مشاركت در تهيهها  هبرنامها و  امكان اظهار نظر در سياست
اصل چهلم كه مرتبط با .  سايل آموزشي را براي معلم تصريح نموده استدرسي، مواد و و

معلم و مردود بودن كتاب  ي هپژوهش است نيز به نقش فعال و تعيين كنند ي مسأله
 ي هبي اراد ي هيادگيري است و انتقال دهند ي هواقع تسهيل كنند هكه معلم ب محوري و اين

  . باشد نمي ،درسي از پيش تعيين شده يها كتابمطالب 
در جهت مخالف ساير اصول ديگر اين فصل و در جهت عكس  اين دو اصل كامالً

 ي ههاي سنتي و محافظه كار از برنام هاي موضوع مدار و انتقال معلومات و برداشت ديدگاه
هاي فرآيند مدار و به نوعي مبتني بر جامعه و  گيري مؤيد جهت درسي قرار داشته و عمدتاً

اصل چهل و هشتم مربوط به تعليم و تربيت مستمر كاركنان و آموزش . آموز استدانش
  .يد تعالي معلم در جريان تدريس استؤمستمر، م

اصل از اصول آموزش و پرورش جمهوري اسالمي،  17، اين فصل در :مچهارفصل 
بر رعايت  تأكيددر اين اصول، بخشي . باشدمي» مديريت و تشكيالت و مشاركت«مربوط به 

دهي و تشكيالت، عدم تمركز، نظام اطالعات، نظام نظارت، نظام  ها در سازمان فعاليت ويژگي
بر  تأكيددر اين اصول، به طور عمده  .شده است...  وليت و اختيار و ؤمديريت، تناسب مس

ي مناسب در ها هاي آموزش و پرورش در جهت برقرار كردن شيوه دهي فعاليت سازمان
ت، شناخت نقاط ضعف و قوت و عمليات و هدايت در جهت آوري و پردازش اطالعا جمع

اجراي مناسب در جهت جذب، تربيت، نگهداري و تثبيت مديران،  ي وصول به اهداف، شيوه
مبتني  كرد رويبه نوعي از  ،داشته تأكيدسنتي  كرد رويعناصر  يها يژگيوهمگي بر ... و 

اصل شصت و نهم . داردروي پيدرسي  ي هبرنامعناصر  يها يژگيومداري در  بر موضوع
مشاركت با ساير نهادهاي فرهنگي،  ،مربوط به مشاركت افراد، و اصول هفتاد تا هفتاد و سه

اهميت  ي مسأله ،كند، موضوع اصل هفتاد و چهارمي علميه را مطرح ميها مؤسسات و حوزه
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بايد ارتباط، خانواده و مدرسه  ،كه ميان دو نهاد اجتماعي و اين استارتباط خانه و مدرسه 

تأكيد بر  ،اين اصول در اين فصل ي همجموع. هماهنگي و همكاري مستمر برقرار باشد
بر  تأكيدارند و را دهاي اجتماعي و مشاركت اجتماعي در تعليم و تربيت  گيريجهت
موضوع شامل طور ضمني  آموز و برقراري ارتباط و بالطبع به اجتماعي فعال دانش ي تجربه

آموز و موضوع بر نقش جامعه، به همراه توجه بر دانش تأكيدي درسي، ها  هبرنامالگوهاي 
  .باشد يممداري نيز 

ي مختلف ها در طراحي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران، در بخش
از  يتركيبات متفاوت ،)كاربردي علمي -مباني، اهداف، اصول، آموزش متوسطه فراگير(

  . آموز نيز به ترتيب مورد تأكيد استنشهاي ارزشي جامعه و دا ديدگاه
درسي، محتوا، روش،  ي هبرنامي كليات اصول ها در فصل ،خصوص در بخش اصولبه 

عناصر  يها يژگيواين موضوع است كه به  ي ، به نوعي بيان كنندهآموز معلم و دانش
د در آموز نيز دقت شده است، هرچندرسي در الگوهاي مبتني بر جامعه و دانش ي هبرنام

هاي مطرح در اين  در واقع ديدگاه .تر است رنگ و ضعيف مقابل ديدگاه موضوع مداري كم
توجه به چارچوب كل طرح،  آموز با گيري توجه به دانش فصول از بخش اصول، از جهت

   :توان گفتدر مجموع مي. شود يمبارزتر محسوب 
 براي نظام تعليم وگرفته شده در نظر ترين ديدگاههاي ديني عمدهگيريجهت -

  .تربيت جمهوري اسالمي ايران است
بر حافظه مداري، محور طرح كليات بر ديدگاه ديني،  تأكيدضمن ، رسدمي به نظر -
هاي توجه به فرد،  ديدگاهبنابراين ، باشدميها  باورها و ارزش دانش، يني و انتقالديسيپل

 ضمني در طرح كليات راكنده وپ به صورتبوده و  مورد تأكيد كمترشخصيت و هويت او، 
  .گونه است اجتماعي نيز همين مسايلدر مورد مطرح شده و 

ه ، پرداختن به ابعاد ارزشي و ديدگاهي تعليم و تربيت بطرح كليات ي هدر مجموع -
چنين  به مباني و  هم ،درسي طرح نشده است ي هبرنامصورت علمي، متكي به مباني نظري 

ي ها اند كه بتوانند جنبه به قدر كافي تفصيل نيافته ،ه نشدهاصول به صورت جامع نگريست
كه چنان. )1389:42باقري، ( درسي را به خوبي در برگيرند ي هبرناممختلف 

ها، معلم و  ريزي درسي، محتوا و روش هبرنامهاي هاي مستتر در قسمت گيري جهت
  .شد عنوانآموز در بخش اصول  دانش

ر بخش مباني و اهداف تعليم و تربيت اسالمي با هاي مستتر د ديدگاه بعضاً -
اي از اصول تعليم و تربيت جمهوري اسالمي مطرح شده،  هايي كه در بخش عمده ديدگاه

  .خواني كمي دارند متفاوت بوده و هم
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خصوص در بخش مباني، بيان نوع تعقل و تفكر طرح ه يكي از موضوعات اين طرح ب -

اين  ،»عقل«غيرخالق بوده كه در مبناي  قياسي وتفكري  شده در آن است كه عمدتاً
فرآيندشناختي و انتقال دانش و  ي هاي توسعه مطالب بسيار مشهود است كه به ديدگاه

له و حل أتفكر انتقادي، مواجه با مس به موضوع خالقيت و ،مداري توجه زياد نموده موضوع
ها خردگرايي و دانش مداري  گيريبه نوعي جهت. توجه نشده است... آن، تفكر حين عمل و 

در . در طيف موضوع مداري و توجه به بعد دانش، ميراث فرهنگي و صالحيت مداري است
در بعد  اين توجه غالباً ،آموز نيز شدهبر جامعه و دانش تأكيدضمن در مواردي كه توجه و 

ادگيري آن ي  هآموز و آن چه نياز بي جامعه و دانشها ويژگي ي هايي در بارهانتقال و آموزش
  .دارد، اشاره باشد يمآموز توسط دانش

اين مجموعه، نظام فكري منسجمي كه با توجه به هدف  هاي فراوان در رغم تالشبه  -
از آن استخراج  ها  هبرنامها و  ارزشي، اهداف، روش كرد رويا ي  هغايي كمال انسان، فلسف

  . مده استاشود، به دست ني
به خصوص موضوع فهم مطالعات  ،درسي ي هبرنامديد توجه به مفاهيم غني و ج -

ار ضعيف بوده و درسي، بسي ي هبرنام ي ههاي پيشرفته در حوز درسي و برداشت ي هبرنام
  .فاقد آن است عمالً

  

  گيري بحث و نتيجه
توان استنتاج كرد كه درسي، مي ي هبرنامبا مروري مختصر بر مفاهيم و الگوهاي 

هاي يادگيري جهت افرادي كه  فراهم آوردن مجموعه فرصت درسي طرحي براي ي هبرنام
هايي در ها با استفاده از يافتهاين فعاليت. باشدبايد تحت تعليم و تربيت قرار بگيرند، مي

به . شودي مختلف علمي هدايت ميها و رشته آموزان و طبيعت آنان، جامعه دانش ي باره
عليم و تربيت از تصورات مربوط به الگوي كه تمامي هويت ت يجاي تافلر، از آن ي گفته
درسي  ي هبرناميك از الگوهاي هر بنابراين گيرد، درسي سرچشمه مي ي هبرنام
  ).1378سيلور و ديگران، (اي از تعليم و تربيت است انواع ويژه ي كنندهايجاد

آموزان در تمامي اين منابع دانش تر بيشهرچند تالش شده تا از همكاري  ،در مجموع
آموزان را با انجام كارهاي جانبي، وارد به فعاليت و مشاركت  استفاده شده و به نوعي دانش

نمايند تا آنان فقط متكي به حفظ مطالب كتاب نشوند، ليكن در عمل مالحظه شد كه اين 
موضوع  كرد روي ي را در كاهش سلطه ها كتاباين  مؤلفانها نتوانسته است نظر تالش

 ي هبرنامدرسي را،  ي هبرناماين  ،مين نمودهأت يآموز محوردانش كرد يروو توجه بر محوري 
درسي  ي هبرنامآموز محتواي مبتني بر دانش كرد رويچرا كه در . آموز نمايدمبتني بر دانش
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آموزان  كه دانش يا گونهشود، به انتخاب مي ها آنموزان و توسط خود آ ق دانشيعال يبر پايه

  تماميت و يگانگي را تجربه كنند درسي يك نوع ي هبرنامدر اين الگوي 
 گر بيانچنين نتايج تحليل محتوا  كه بررسي و تحليل و هم در صورتي). 1381مهرمحمدي، (

 . وجود نداشت اصالً رنگ و بعضاًها بسيار كميي در كتابها اين بود كه چنين ويژگي
داف از پيش تعيين شده، كتاب، تعيين اه بر خود تأكيددر واقع مبناي اين منابع با 

، دهي شده زياد بر محتوا، محتواي از پيش تعيين شده، محتواي معين و سازمان تأكيد
دهي محتوا،  و توجه بر سازمان تأكيدساعات درسي مشخص و محدود براي كتاب درسي، 

 بر تأكيدهاي مشخص، توجه و ترين روش، ارزيابي استفاده از روش سخنراني به عنوان مهم
غلبه اين  گر بيان، همگي ...از پيش تعيين شده و نمرهيابي با ي براي ارزشيهاسؤالين تعي

البته هرچند . ديگر دارد كرد رويسنتي مبتني بر موضوعات درسي بر دو  كرد روياز   هبرنام
درسي مبتني بر موضوعات درسي، شايستگي آموزشي و تربيتي  ي هبرنامطرفداران الگوي 
ي علمي و به تبع آن ها كيد دارند كه رشتهأتوجه قرار داده و بر اين نكته ت اين الگو را مورد

هاي جديد  توان به آن دانشراي يك ساختار دروني هستند كه مياي، دا موضوعات مدرسه
قطعه  ،محتوا ليكن در اين الگو، غالباً. هاي منسوخ را از آن حذف كردرا افزوده و دانش
كيد اين الگو بر آموزشِ أضمن تدر . دهدي سريع آن رخ مينتيجه فراموشقطعه شده و در 

حجم و ميزان تعيين شده و مشخصي از محتوا و تحت الشعاع واقع شدن درك و فهم 
ك جريان مكانيكي و خطي بدل ي  هجريان يادگيري را ب آموز غالباً مطالب توسط دانش

  . كند مي
هاي مطالعات تماعي و كتابموضوع اين پژوهش مربوط به تربيت اج كه يجاي از آن

اجتماعي بوده و از  مسايلاز مطالب و محتواي اين منابع مربوط به  خشياجتماعي است، ب
ي مبتني بر جامعه نيز ها  هبرنامجهت  در بنابراينگويد، و موضوعات جامعه سخن مي مسايل

عات در جهت انتقال يك سري مفاهيم وابسته به موضو غالباً حركت نموده است، ليكن
هر سه هاي درسي كتاب هاي صورت گرفته ازدر نهايت بررسي و تحليل .اجتماع است

و بررسي اسناد باالدستي نشان داد كه به طور راهنمايي،  ي تعليمات اجتماعي دوره ي پايه
بر انتقال باورها  تأكيدعمده تعقل و تفكر در چارچوب انتقال باورهاي ديني مدنظر بوده و 

بر  تأكيد باشد يمراهنمايي كه موضوع اين پژوهش  ي دوره به ويژهسي، هاي دردر كتاب
ي تر بيشكتاب محوري، موضوع مداري و انتقال دانش بوده و بر موضوعات درسي توجه 

 .دارد
هاي اجتماعي و داشتن كاركرد مؤثر اجتماعي، ضمن استفاده از گيريتوجه به جهت

هاي الزم براي زندگي اجتماعي به نستهالگوي مبتني بر جامعه، حاكي از انتقال دا



 ...ي راهنمايي ي درسي تربيت اجتماعي دوره تحليلي بر وضعيت موجود طراحي برنامه

 
 

169
چنين  ي ديني و همها انتقال باورها و آموزه ،در واقع موضوع اساسي، آموزان بوده دانش
چه كه به فرد و هويت و نيازهاي او مربوط  آن اي الزم براي زندگي اجتماعي و هرهدانسته
اهميت بر بعد مداري و  بر موضوع تأكيدتمامي اين موضوعات با  .باشد ، مياست
آموزان با استفاده از تمامي محوري در انتقال اين مفاهيم و معلومات كتابي به دانش دانش
چند صحبت از تفكر و تعقل، توجه بر فرد و  هر ،مد نظر بوده ،خصوص كتاب درسيبه  ،ابزار

 بر الگوي تأكيدبه نوعي تالش شده تا  نيز در اين منابع مطرح شده،...  اهميت جامعه و
اين موضوع  گر بيانليكن بررسي دقيق اين منابع . مبتني بر جامعه را در ذهن متبلور سازد

توجه به موضوع  ،ي زيرين اين مطالب، روح حاكم بر تمامي اين منابعها است كه در اليه
گيري اصلي الگوي مبتني بر جامعه، در جهت. مداري، انتقال دانش و معلومات كتابي است

جويي مسايل و مشكالت اجتماعي و  عه و نظم موجود، كاوش و پيفهم و شناخت جام
هاي حل مسأله، روابط  و يادگيري روش باشدمي مطرح اصالح، ارتقا و بازسازي جامعه

 در تحليل .شود يمهاي اجتماعي با تأكيد فراوان مورد توجه قرار گرفته  انساني و مهارت
كيد و توجه به أآموز ت گوي مبتني بر دانشدر ال چنين هم. ديده نشدمواضعي  چنين هاكتاب

ق يعال ي محتوا بر پايهآموزان بوده و  و تجارب گذشته دانش ها ق، توانمنديينيازها، عال
ها كه بررسي و تحليل كتاب در صورتي ،شود ها انتخاب مي آموزان و توسط خود آن دانش

 . دنك مين تأييدهايي را  چنين ويژگي
كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران، كه  از بررسي طرح ،در مجموع

هاي ارزشي موجود در نظام آموزش و پرورش را نيز تا حدودي ها و چارچوبگيريجهت
ترين هاي ديني به عنوان عمدهگيريبر جهت تأكيدكند، روشن شد ضمن مشخص مي

، به استها  انش و ارزشمداري، ديسيپليني و انتقال د ديدگاه، محورِ طرح كليات بر حافظه
بر جامعه و  تأكيدكه توجه و   در مواردي. مداري توجه دارد توسعه فرآيندشناختي و موضوع

ي جامعه ها ويژگي ي هايي دربارهدر بعد انتقال و آموزش اين توجه غالباً ،آموز نيز شدهدانش
  .ست، اباشد يمآموز ادگيري آن توسط دانشي  هچه نياز ب آموز و آنو دانش

چنين  هاي ارزشي موجود در اين سند و همها و چارچوبگيريروشن است كه جهت
سو با نتايج تحليل محتواي  ي عناصر در طرح كليات آموزش و پرورش، همها ويژگي
  .مبتني بر ديسيپليني و موضوع مداري است كرد رويهاي درسي بوده و در پيروي از  كتاب

ي ديسيپليني، اين موضوع قابل بررسي است كه آيا با توجه به غالب بودن الگو البته
ثر، ؤمالگوي مبتني بر موضوعات درسي بر اساس  درسي تربيت اجتماعي ي هبرنامطراحي 
به سخن  .)درسي تربيت اجتماعي ي هبرنامبررسي اقتضائات ( است پذير و كارآمد توجيه

به . بررسي قرار دادتوجه و  درسي را  مورد  ي هبرنامطراحي ي اين نوع ها ديگر، بايد آسيب
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جا ابتدا  مل است؛ كه در اينأقابل تات كالن و خرد ئاز ديد اقتضا ها رسد اين آسيبنظر مي

 ي كالن، از زاويه ياقتضااولين  :به اقتضائات كالن و سپس به اقتضائات خرد اشاره مي شود
ي ها  هبرنامرسي در د ي هبرنامن ادرسي قابل بررسي است، البته متخصص ي هبرنامخود دانش 

 بر تأكيداز  نظران معاصر غالباًليكن صاحب. متفاوتي اشاره دارند مختلف به الگوهاي
ديگر بحث اسالمي، فرهنگي و  ي نكته .اند الگوهاي مبتني بر موضوعات درسي انتقاد نموده

ت به ، كه آيا با توجه به ويژگي اسالمي و ديني در كشور و با عنايباشد يمبومي كشور ما 
درسي تربيت اجتماعي،  ي هبرنامدرسي كشورمان آيا  ي هبرناماهداف كالن و مباني فلسفي 

چنين به . و ديني كشورمان باشد مباني فلسفي گويتواند پاسخديسيپليني مي كرد رويدر 
بر حافظه  تأكيدكه ي الگوي مبتني بر موضوعات درسي هارسد بر اساس ويژگينظر مي

سو با اهداف  تواند همنمي ؛باشدها مي و انتقال دانش، باورها و ارزش مداري، ديسيپليني
فضايل منحصر به فرد انسان  بربسيار  تأكيدسويي  از ،در مباني اسالمي ديني باشد چرا كه

لياقت  و هي داشته و تنها موجودي است كه تواناال أروح او منش كه، از جمله اين ،شده است
 به او كه تر اين و مهمبه خداوند را داشته  تقرباستعداد  چنين هم ،هي را داردحمل امانت اال
خود به سمت نزديكي و  و او با انتخاب و اختيار داده شده است انتخاب قدرت اختيار و

تو سعادت واقعي و كامل جز در پردر مباني اسالمي، از سويي ديگر  .شتابد اهللا ميلقاء
سعادتي هم به دست آيد، يك ن باشد و كه اگر چني همكاري اجتماعي ميسر نيست،

   .دسعادت كامل و همه جانبه نخواهد بو
بدون  .ن انسان امري فطري استاجتماعي بود شده كهاشاره  چنين به اين نكته هم

بناي دعوت خود را بر اجتماع گذاشته و در هيچ يك  ي شك اسالم تنها ديني است كه پايه
   ).1354: 13و  5طباطبايي، ( واگذار نكرده استون خود امر اجتماع را به اهمال ؤاز ش

مبتني بر موضوع مداري  كرد رويبا  درسي تربيت اجتماعي ي هبرنامبا اين اوصاف، 
   .گوي اين مباني باشد تواند پاسخ نمي

سـني   ي دوره. آموزان اسـت سني دانش ي اين دوره يها يژگيوموضوع ديگر مربوط به 
چنين به دليـل نقـش و هنجارپـذيري     ها و همتيا و حساسهكه سرشار از ظرافت ،راهنمايي

يابي از سوي نوجوان است از  نوجوانان در اين سن، و هم به دليل اين كه تالشي براي هويت
در رابطـه بـا    ي درسـي هـا   هبرنامـ اين هدف مهـم توسـط   ، باشد يماهميت خاصي برخوردار 

در  ،ايـن دوره زيرا نوجوانان . است راهنمايي از اهميتي دوچندان برخوردار ي مخاطبان دوره
، معنـوي و اخالقـي در درون خـود    اجتمـاعي تـرين تحـوالت عقالنـي،     عميـق  ي حال تجربه

سـاالن، بـه ويـژه    هاي گوناگون و متغيـر بـزرگ   ها به سبب وجود مجموعه ارزش آن. هستند
نفوذ  هايي كه با عادات اجتماعي و اصول اخالقي مرتبط هستند و نيز به سبب كاهش ارزش
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قوانين ارزشي و عدم رعايت آشكار اصول اخالقـي در ابعـاد مختلـف زنـدگي اجتمـاعي، در      

   ).1382موسي پور، ( باشند يمجوي پايگاهي فكري براي خويش و  جست
 هدرسي تربيت اجتماعي لحاظ شود، كـ  ي هبرنامخرد نيز بايد در  يتوجه به اين اقتضا

تني بر موضوعات درسي، اين موضوع محقـق نخواهـد   الگوي مب يها يژگيوتوجه به با  قيناًي 
آموزش و پرورش رسمي . استتربيت اجتماعي  ي موضوع ديگر مربوط به ماهيت مقوله. شد

در انجام رسالت ساختن انسان اجتماعي، بايد انساني تربيت كند كه ضمن سازندگي بتواند، 
عي از نظر اقتصادي، سياسي هاي اجتمادر اين صورت خواسته. زندگي كند ها انساندر ميان 

  ). 50: 1368عسكريان، ( دو عاطفي از طريق آموزش و پرورش برآورده خواهد ش
 دگير ابعاد اساسي شخصيت فرد در تعامل با ديگران و از طريق روابط گروهي شكل مي

برخوردار از تعامالت و مناسـبات اجتمـاعي مطلـوب     هدر حقيقت كساني ك). 1373ملكي، (
ِمشـيِ رفتـاري مناسـب بـه موفقيـت      ند طي مراحل رشد خود، با انتخابِ خـط هستند، قادر

  ). 1998:53، 1وورث ماستن و كاستس( برسند
تربيت اجتماعي كه به مفهوم تحول دروني در تمامي موضـوعات اجتمـاعي اسـت، بـه     

رشد يافته، يعني افرادي كه تمـدني شايسـته و مناسـب را بنيـان      هاي انسانمنظور پرورش 
رسيدن به  ديسيپليني، كرد رويي ها رسد با توجه به ويژگي به نظر مي .مورد نياز است نهند،

شـواهد و مسـتندات    چـه  چنـان  .قابل تحقق نخواهـد بـود   كرد روياين اين اهداف در قالب 
ي درسـي تربيـت اجتمـاعي،    هـا   هبرنامـ هاي عدم تحقق هدف ي هپژوهشي متعددي در زمين

  ؛1379 ،نژادسبحاني( دهدرا نشان مي موجود بر تربيت اجتماعيي ناظر ها  هبرنامناكارآمدي 
؛ 1998، 2كالينسـون ؛ 1374 ؛ شـرف بيـاني،  1387نسب و دهقـاني،  حسيني؛ 1373 ،ملكي

مطالعــات اجتمــاعي دوره آمــوزش عمــومي،  درســي ي هبرنامــراهنمــاي  ؛1995، 3اســپايس
1386(.  

چنـين بـه    هـا، كرد روير يك از ه يهاي طرح شدهبا توجه به ويژگي است، شايان ياد
ي درسي يـك  ها  هبرنام ي هيچ يك از الگوهاي سه گانه به تنهايي براي كليهرسد كه نظر مي

هـايي هسـتند كـه     زيرا هر يك از الگوهاي ياد شـده، داراي ويژگـي  . كندمدرسه كفايت نمي
ن، بـه منظـور   بنـابراي . آمـوزان كمـك نمايـد    تواند به نحو مؤثري به تعليم و تربيت دانش مي

گيـري   ريزان الزم است به تصميم هبرناميابي به اهداف متنوع و مختلف تعليم و تربيت،  دست
ريـزي   هبرنامـ مقتضـي از انـواع الگوهـاي     ي متفكرانه و آگاهانه در خصوص چگونگي استفاده

  . درسي بپردازند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Masten & Coastsworth                 2. Collinson                   3. Spies 
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توجـه   ،باشد يمهر يك از الگوها، ناظر بر حصول اهداف آموزشي خاص خود ضمن در 
از ايـن  . ها را فـراهم نمايـد  تحقق تمامي هدف ي تواند زمينهك الگوي خاص نميي  همطلق ب

درسي يك نهاد  ي هبرنامتواند به تنهايي براي طراحي درسي نمي ي هبرناممنظر، هيچ الگوي 
  . خواهد جمعيت متنوعي را با اهداف متعدد هدايت كند، كافي باشدآموزشي كه مي

كنـد كـه   و امكانات آموزشي هم ايجـاب مـي  ، باورها، فرهنگ، اقتضائاتاز سوي ديگر، 
با توجه به مطالـب  . هايي به اجرا درآيد درسي با تغييرات يا انطباق ي هبرنامالگوهاي طراحي 

درسـي ضـروري    ي هبرنامك گونه تعادل در استفاده از الگوهاي مختلف ي  هيابي ب فوق، دست
  . رسدبه نظر مي

درسـي فعلـي تربيـت     ي هبرنامهاي ايج به دست آمده در خصوص ويژگيبا توجه به نت
بايد تالش شود براي تبيين يـك  اجتماعي و تحليل نقايص و بررسي نقاط ضعف و قوت آن، 

اجتمـاعي كشـورمان باشـد،     مسـايل ي ديني، فرهنگي و ها ديدگاه ارزشي كه ملهم از آموزه
با توجـه بـه شـرايط دينـي، اجتمـاعي،       چرا كه روشن است كه هر كشوري بايد. اقدام شود

  . به تدوين يك الگوي ارزشي بپردازد... فرهنگي، تاريخي و 
درسـي كانـادا تـالش     ي هبرنامـ ه نظـران حـوز   از همين رو است كه جمعـي از صـاحب  

اند تا با ترسيم شرايط اقليمي، بـوم شـناختي، فرهنگـي و تـاريخي خـود، بـه تـدوين         نموده
و همكـاران،   1ماراسـو (متناسب با جامعـه خودشـان دسـت بزننـد     يدرس ي هبرنامايدئولوژي 

 تـر  بـيش  ،ما كه كشوري است با اعتقادات ناب دينـي  اين ضرورت براي كشور يقيناً). 2001
  . شود يماحساس 

ارزشي مناسب و  كرد رويدرسي و تعيين  ي هبرنامجهت طراحي يك الگوي مناسب 
، اساسي كار از محيط فرهنگي، فكري أنشمبايد  هر يك از عناصر يها يژگيوچنين  هم

يكي از پيش نيازهاي اين كار  ليكن. ، تاريخي و بومي هر كشوري اخذ گردداجتماعي
هاي ارزشي كرد رويود در مورد نظريات موج درسي معاصر و ي هبرنامآشنايي با تحوالت 

   .است )آموز و جامعه سه منبعِ موضوعات درسي مدون، دانش(نظير  هبرنام
 درسي فعلي تربيت اجتماعي ي هبرنامشود با توجه به وضعيت موجود شنهاد ميپي

  .اقدام شودي مطلوب ي، نسبت به طراحي الگوراهنمايي ي دوره
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Sumara  
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