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Abstract 
The main purpose of this research is to develop an 

Islamic social education curriculum model for 

secondary schools. Reaching to this purpose we used 

the normative method and deduction. Investigating the 

ratio of practicable usage of normative methodology 

concepts with current subject orientation curriculum, 

appeared the necessity of change in current value based 

orientations in social education. On the basis of 

research findings, subject orientation curriculum is not 

successful in norms of social interactions in connection 

with long term goals, foundations and values. Also is 

not able to confront the social education treats in 

students. Therefore we proposed the Islamic social 

education curriculum model for secondary schools to 

encounter the subject orientations inappropriate. 

Cognition and gain the social competence in relation to 

general goals achievement as inter subjective and 

public promotion , social and cultural identity fixation , 

social and cultural innovation according to Islamic and 

native norms are the most important needs in social 

education today.  Social based curriculum models are 

the better choice to accomplish today's needs. 
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 مقدمه 

ـــر،  نامتوازن رویکردهای گوناگون فکری در جامعه معاص ـــد  با چالشرش و  هاتعلیم و تربیت را 

های مختلف درباره رشـــد نامتوازن این بندی و اســـتنتاج پژوهشهای جدی روبرو کرده اســـت. جم بحث

ـــاعف و رجوع به نظر نخبگان  ـــیوه هرمنوتیک مو ـــئله یعنی ش ـــخیس مس رویکردها ما را به دو منب  تش

سائل تعلیم و تربیت نیز کاربرد دارند. بر می ساندکه در م شر واعف، داوری بی شیوه هرمنوتیک م ساس  تر ا

شکاف بین واقعیت سئله اجتماعی افراد جامعه و  شترک اجتماعی، معیارهای م های اجتماعی و هنجارهای م

بر اســاس شــیوه .(Saei, 2008, P. 14) اســت یابی ســئلهم مناب باشــد. داوری نخبگان نیز یکی دیگر از می

ــائل عمده در تربیت اجتماعی تهرمنوتیک موــاعف و داوری نخبگان می وان اظهار داشــت که یکی از مس

 باشد. های جاری میها و واقعیتمعاصر ایران، تعارض و شکاف بین ارزش

های بیشتری منجر شد. رویکرد غالب موضوع محور در برنامه درسی تشخیس مسئله به درک واقعیت

د شده و ها در نسل جدیماعی و تعارض ارزشنایافتگی عقالنیت انتقادی اجتتربیت اجتماعی موجب توسعه

راطی  و گرایی افهای تربیت اجتماعی مانند عقالنیت گرایی ابزاری افراطی، آرمانقادر به مواجه با آسیب

افراط گری در نقد همه زیربناها و اصول نیست. ازآنجاکه مسائل حوزه اجتماعی پس از مسائل اقتصادی 

، ضروری است که پرداختن به موضوع (Yosefi & Akbari, 2011ران دارد )باالترین اهمیت را در جامعه ای

ریزی درسی و پیشنهاد الگویی درسی با مرکزیت حوزه اجتماعی در کانون تربیت اجتماعی در فرآیند برنامه

رسدعبارتند از: آیا برنامه درسی موضوع که پاسخ به آنها ضروری به نظر می هاییسؤالتوجه قرار گیرد. 

اه ؟ جایگدارند ییکاراهای تربیت اجتماعی ور در مواجهه با  تعارض هنجارها و پیشگیری از آسیبمح

 توان برها در طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی در رویکرد اسالمی چیست؟ آیا میهنجارها و ارزش

  اساس رویکرد اسالمی الگویی جایگزین برای برنامه درسی تربیت اجتماعی پیشنهاد کرد؟

مطالعات برنامه درسی استفاده  در 1های پژوهش از روش پژوهش هنجاری به منظور پاسخ به سؤال

 Publications office of the).ای از اسناد هنجارین استدرسی مجموعه اصوالً برنامهشد. به این دلیل که 

European Union, 2010)  ها و هنجارهای زیربنایی است که با ارزش هاییپرسشهنجاری به دنبال  و روش

برنامه درسی و کاربرد آنها در اجزای مختلف برنامه درسی سروکار دارد. سابقه استفاده از این روش در 

 4(، میل و بروگان1971) 3(، برمن و رودریک 1968) 2توان در آثار برمنریزی درسی را میفرآیند برنامه

                                                           
1. Normative Inquiry  

2. Berman 

3. Roderick 
4. Miel and Brogan 
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 (Short, 2009, P.297).( مالحظه نمود 1975)

 شیهاابها پژوهش هنجاری در برنامه درســی با مســائل اخالقی، معنوی و ارزشــی با تما   ازآنجاکه

های گیریاست کلیات این رویکرد در برنامه درسی مانندجهت الز  ،(Short, 2009, P. 299)مواجه است 

ــطوک آن با کاربرد عملی مورد ت مل قرا ــخصــات نظری و ارتباط س ــفی، مش ر گیرد. هدف از طرک این فلس

درباره نسبت مفاهیم مربوط به کاربرد عملی پژوهش هنجاری در برنامه درسی موضوع محور  بحث کلیات،

باشد که شواهد و دالیلی چند در ارتباط با این ادعا ارائه شده است.همچنین بر اساس رویکرد اسالمی و می

ـــتجوگرانهنگاه  ـــی تر جس ـــودی زیرا روش پژوهش بیت اجتماعی ارائه میرویکرد هنجارین، برنامه درس ش

ـــی ایجاد کند و در زمینه عد  های جدید و بازبینیگیریتواند جهتهنجاری می های عمده در برنامه درس

  (.Short, 2009, P.297)دهدهای جدیدی را ارائه بینشدرسیها در برنامه تناسب

 

 پژوهش هنجاری در برنامه درسی 

های برنامه درســـی تربیت های هدفدر پژوهش هنجارین که بر مبنای شـــایســـتگی و تحقق ارزش

ـــورت می ـــناختی و انتقادی امکان گیرد، جهتاجتماعی ص ـــفی پدیدارش گیری مبتنی بر رویکردهای فلس

 کند. رویکرد فلســفی پدیدارشــناختی به لحام اهمیتها و هنجارها را فراهم میی درباره ارزشریگمیتصــم

ــته، حالت ــی وجود یا فقدان تجارب زیس ــت جهان فرد و رویکرد انتقادی به لحام بررس های درونی و زیس

 های هنجاری در ارزشیابی هنجارین از جایگاه باالتری برخوردارند. الایده

صهترین مهم شخ وادهای  ها وارزشی پژوهش هنجاری عبارتند از: معرفی هام سی ت هنجارها، برر

ها های برنامه درسی بر مبنای تناسب و سازگاری بین ارزشهای ارزشی، تدوین طرکگیریموجود در جهت

های مربوط به شناسی، پرسشدر این نوع روش .((Short, 2009, PP. 300 -301های برنامه درسی و مؤلفه

ریزی که قبل از ریزی درسی در دو سطح تدوین نقشه یا طرک کلی برنامه و پیش تفکر و برنامهفرایند برنامه

صاص دارد، مطرک میتدریس در کالس درس رخ می سطوک از طریق دهد و به معلم اخت شود. ارتباط این 

 ,Short, 2009).دف تدوین و برانگیختن خالقیت قابل بررســـی اســـتکاربرد عملی پژوهش هنجاری با ه

PP.297, 307)  ـــنده مقاله دارد که چنین اظهار می هادگاهید، ابعاد و «پژوهش هنجاری»همچنین برمن نویس

ـــلی، زبان، محتوا، دانشتوجه به مفاهیم هفت ـــامل کانون اص وز، آمگانه کاربرد عملی پژوهش هنجاری ش

ریزی ریزی درسی در مقیاسی گسترده و برنامهارزشیابی بر اساس تمرکز در دو سطح برنامه معلم، موقعیت و

در سطح  ریزی درسیگیرد. تدوین برنامه درسی در مقیاس گسترده، برنامهپیش از تدریس معلم صورت می

ـــودجامعه محلی نامیده می ـــی گانه ببنابراین، در ادامه مفاهیم هفت (Short, 2009, P. 307).ش رنامه درس
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 شوند.موضوع محور در ارتباط با تربیت اجتماعی به شرک زیر توضیح داده می

 

 نسبت مفاهیم کاربرد عملی پژوهش هنجاری در برنامه درسی موضوع محور 

ت کید بر حفظ وضـــ  موجود برنامه درســـی تربیت اجتماعی موضـــوع محور و نبود مشـــوقی برای 

نکته را به ذهن متبادر کند که تغییر  برنامه درســی تنها وابســته به  بازســازی و بازنگری آن ممکن اســت این

 که برمن درهاست و امکان اصالک و تغییر هنجارها و باورها وجود ندارد.درصورتیها و عادتتغییر مهارت

هدف رویکرد هنجاری را مواجهه جستجوگرانه با  1« ای تولید برنامه درسیموقعیت مسئله»ای با عنوان مقاله

رنامه کند که با بها یا چشـــم اندازهای ارزشـــی معرفی میتولید برنامه درســـی جدید برمبنای نوعی از بیانیه

ست. ازآنجاکه در این روش سی جاری و غالب متفاوت ا ضوع ارزشدر سی، مو صالت شنا ها و هنجارها ا

های قبلی برای هدایت جریان عمل و آموزش در نظر هت اتخاذ تصمیمریزی جدارند، ضروری است برنامه

های اتخاذ شده ممکن است خود شامل معیارهایی های هنجاری زیربنای تصمیمفرضگرفته شود. این پیش

با کلیت وجودی که دانش ها  به آن با توجه  ند که بتوان  ـــ به کالس میباش با خود  ـــکآموز  به ش ل آورد، 

 (Berman, 1988, P. 383).دای مواجه شسازنده

ـــه و برنامهفرضیکی از پیش ـــده، نقش مدرس ـــی به منزله های هنجاری از قبل تعیین ش های درس

ری، تعهد آموزان به خود راهبترین جایگاه تربیت اجتماعی و فرهنگی است که باعث دستیابی دانشاساسی

ـــود )گوناگون می هایپذیری و پذیرش فرهنگاجتماعی، ایجاد روحیه مدنی و جامعه  ;Gay, 1980).ش

ــــاس هــدففرضترین پیشدر تعلیم و تربیــت مــا یکی از مهم 2010 هــای هــای هنجــاری کــه بر اس

وپرورش در جمهوری اســالمی ایران و جایگاه برنامه درســی مطالعات دینی و اجتماعی تبیین شــده آموزش

صالح  ست، پرورش عبد  شدیما سی در هفت محور مورد توجه هابرای تحقق این آرمان هدف که با سا ی ا

 (Ministry of Education, 2010, P.65;Shariatmadari, 2005, PP.183-187).ردیگیمقرار 

در این نوشتار، الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسالمی برای دوره متوسطه ارائه  هرچند

های پیش از متوســطه غفلت ورزیدی زیرا کلیت هتوان از تعلیم و تربیت اجتماعی در دورشــده اســت، اما نمی

شناسی هنجارین هفت مورد گیرد. روشهای قبلی شکل میآموز دوره متوسطه بر اساس دورهوجودی دانش

ای برای تجدیدنظر درباره الگوی موضـــوع محور دهد تا زمینهرا به منظور کاربرد عملی مورد توجه قرار می

 شود. برنامه درسی تربیت اجتماعی ایجاد کند که در ادامه به آن اشاره می فعلی و پیشنهاد الگوی جایگزین

                                                           
1. Problematic Curriculum Development 
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 کانون اصلی توجه برنامه درسی در تربیت اجتماعی 

سطح جامعه محلی:برنامه سی در  سروشبه اینکه برمبنای  با توجه ریزی در  جربهت ی هنجارین،شنا

های تواند قابلیت ارزشــمندی برای تربیت ارزشآموزان و معلمان در ســطح جامعه محلی میزیســته دانش

ـــوع (Hatami, 2005)اجتماعی فراهم کند، اما رفتارگرایی  در برنامه  (Dehghani, 2011)محوری  و موض

ـــته دانش دوره یاجتماعتعلیمات  در کانون توجه خود آموز و معلم را راهنمایی این مهم یعنی تجربه زیس

های درســی در موضــوع دهیســازماندیســییلین محور بر شــیوه تکوین و  کردیهرچند روقرار نداده اســت، 

ساختار کل برنامه درسی ت کید دارد ساس  (Mehrmohammadi et al., 2008, P.151) .شکل دادن به  بر ا

سی هنجاری که عد  دیدگاه روش سبشنا ، ((Short, 2009, P. 295دهد ر میدر کانون توجه قرا ها راتنا

سی موجب برانگیختن دیدگاه ضوع در واد اولویت دادن به مو جدایی نظر و عمل در برنامه  ازجملههای مت

 شود.درسی می

 

های درسی به وسیله معلم تدریس ریزی پیش از تدریس: در رویکرد موضوع محور، موضوعبرنامه

سیله دانش صول معرفتمیآموز یاد گرفته و به و تعلیم و  شناختیشود، اما مجهز نبودن معلمان به مبانی و ا

نی برخوردار های عقالشــود معلمان از خبرگی تربیتی برای هدایت متربی به ســوی فعالیتتربیت باعث می

 معلو  شناختی در تعلیم و تربیت، دو قسمت اساسی با نظر بهنباشند. در تبیین مبانی و اصول دیدگاه معرفت

های اســـاســـی علم های جهان و ابداع و خالقیت به عنوان ویژگیبرداری از واقعیتو عالم، کشـــف و پرده

ــت ــده  اس ــک، غیرقابل انعطاف و مت ثر از افکار اثبات   (Bagheri, 2008, P. 298).مطرک ش محتوای خش

 تا دهدینمو معلم مجالی به دانشــج  (Farahani, Nasr &Sharif, 2010)گرایانه کنونی دروس تربیت معلم

ــف تدریجی واقعیت موجود در ارزش  رود،ها و هنجارهای دانش اجتماعی که انتظار تدریس آن میبه کش

ــایی تناظر ارزش ــناس ــود. همچنین، قادر به خالقیت در تدریس و ش ها و هنجارهای علو  اجتماعی با نائل ش

 آموزان نخواهد بود.انتظارات و نیازهای واقعی دانش

 
 زبان در برنامه درسی  

ستردهبرنامه سی ابعاد گ سطح جامعه محلی: زبان در برنامه در سی در  ر ای دارد که عالوه بریزی در

ه آن در شــود.لذا، توجه بانتقادی و ســواد فرهنگی را نیز شــامل می ســواد ترهای عمیققابلیت ارتباطی، جنبه

ست. در برنامه د ضروری ا رسی زبان فارسی دوره ابتدایی، آموزش این زبان در برنامه درسی دوره ابتدایی 

زی شده است. ریفرهنگی برنامه  –سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی به صورتی مستقل از بافت اجتماعی
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سوادی که در چهارچوب این هدف ساختار  ضعیف و تنها ها آموزش داده میبعد انتقادی در  سیار  شود، ب

  (Danayetosi & Kiamanesh, 2009).در حد مهارت گوش دادن است

رویکرد هنجاری به معانی نهفته در زبان و چگونگی تجلی  تیحســاســ ریزی پیش از تدریس:برنامه

ریزی کانون اصــلی توجه در زبان، ضــرورت بحث و گفتگو را به عنوان یکی از ارکان اصــلی فرایند برنامه

کند. به زعم نیسبت، سنت بحث و گفتگو از طریق روش خاص علم بدی  درسی تربیت اجتماعی مطرک می

شرفت  سط  در (Nisbett, 2013, P.89).ندکمییا معانی بیان پی ضوع محور، معلمان موظف به ب رویکرد مو

شکل  ستدالل و مباحثه  ستند و آموزش کیفیت گفتگو که بر مبنای ا اطالعات خود درباره علم معانی بیان نی

 گیرد.گیرد، در نظا  تربیت معلمان مورد توجه قرار نمیمی

 

 محتوا یا موضوع در برنامه درسی 

زی درســی در ســطح جامعه محلی: رویکرد موضــوع محور کانون اصــلی توجه را به دانش ریبرنامه

تاب ندیمها معطوف موجود در ک ها و نگرانی و ک یاز مان و دانشاز دانش درونی، ن آموزان های معل

ـــوع (Mehrrmohammadi, 2004, P.78).داردیبازم های درس تعلیمات دینی و علو  اجتماعی در موض

ها و هنجارهای برخاســته از کانون اصــلی مانند ی و متوســطه قادر نبوده کاربرد مناســبی از ارزشدوره ابتدای

و  یســیاســگزار، رحمصــلههای بین فردی دینی مانند تعاون، تربیت اجتماعی شــهروندی و پرورش مهارت

 ( JamaliTazehkand & Zamanymanesh, 2011; Faramarzi & Abedini, 2014).گذشت را ارائه دهد

کنندگان برنامه درســـی در این چهارچوب باید ورزد که تدویندیدگاه موضـــوعی بر این امر ت کید می

 هرچند (Mehrrmohammadi, 2004, P. 50).های یادگیری ضروری در هر پایه تحصیلی را مشخس کنندتجربه

ــوب می ــواد، رکنی مهم در تربیت اجتماعی محس ــوند، اما واقعیت موجود حاکی از ابعاد فرهنگی و انتقادی س ش

دور بودن از دیدگاه مذکور و نامشخس بودن وضعیت تجربه ضروری سواد در محتوای برنامه درسی است. بین 

از شــواهد این امر، عد  تدوین های درســی گوناگون در ایران هم ســویی و هماهنگی وجود ندارد. یکی برنامه

ـــههدف آموزان ایرانی در پایان آموزش بینی کرد که دانشتوان پیشای اســـت و نمیهای کلی آموزش مدرس

 (Danayetosi & Kiamanesh, 2009 ).ای به چه نوع سواد و به چه میزان دست خواهند یافتمدرسه

ــی هنجاری از معلمریزی پیش از تدریس: روشبرنامه ــناس ــوع یا محتوای ش ان انتظار دارد که موض

ند  هاد کن ـــن ناســــب را برای کالس درس پیش حالی (Short, 2009, P.308).م که در رویکرد فعلی، در

ریزی درسی در برابر معلم مقاو  است و معلمان نقش چندانی در پیشنهاد محتوای مناسب برای کالس برنامه

 (Fathivajarghah, 2004, P.60).درس ندارند 
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 آموزان در برنامه درسی  های مطرح درباره دانشروضهمف

هایی که از رویکرد موضــوع محوری فعلی در ارتباط با ریزی درســی در ســطح جامعه محلی: ارزشبرنامه

سی الگوهای مبتنی بر موضوعخیزد، با هدفآموزان برمیدانش سا سی های ا سا ست. هدف ا های درسی مغایر ا

ه هایی اســت کو پدیده هادهیانطقی انســان از طریق مواجه ســاختن منطق او با عقاید، این الگوها، پرورش قوای م

بنابراین، مدارس باید عقالنیت  (Mehrrmohammadi, 1991).باشـــندمعرف باالترین دســـتاوردهای بشـــری می

در عمل،  ماا ترین آثار فکری بشـــر پرورش دهند،آموزان را از طریق انتقال میراث فرهنگی و فراگیری غنیدانش

ـــد رویکردهای معنویت گرا و انتقال میراث فرهنگی ناهماهنگی وجود دارد. میزان کاربرد رویکردهای بین رش

سمت باال و رویکرد انتقال میراث فرهنگی گرایش معنویت سی گرایش به  گرایی و موضوع مداری در برنامه در

 ( Afzalkhani, Naderi, Shariatmadari & Seifnaraghi, 2010).به سمت متوسط و پایین دارد

ــته مقوله از دو برمن ریزی پیش از تدریس:برنامه های عیتگیری و واقهای ت ثیرگذار بر تصــمیمدس

رندگان، گیری شامل تعیین تکلیف برای آزادی یادگیهای ت ثیرگذار بر تصمیم. مقولهبردیمبرنامه درسی نا  

مه درســی، نوع نگاه به تجارب زیســته و اهمیت آن در برنامه درســی ها در برناگیری نســبت به ارزشجهت

رویکرد هنجارین برنامه درســی، آنچه وظیفه معلمان را در  در Berman, 1988, PP.276-282).باشــند )می

ـــمند میارتباط با دانش ـــازد، مواجهه با مقولهآموزان ارزش ها و ها، ادراکهای ت ثیرگذاری مانند ارزشس

است که  دارشهیرهای فرهنگی و اجتماعی و هدایت برخی ویژگی منظور شناختته متربیان به تجارب زیس

شرفت اجتماعی دانش سالمت جامعه را به خطر جریان پی سجا ، تعادل و  آموزان را دچار انحراف کرده و ان

سبت به این خصوصیات، ادراکاندازد. لذا برنامه درسی تربیت اجتماعی نمیمی سته  و تجاربها تواند ن زی

ــد. ویژگی آرمان ــاس نباش ــگامی در فرهنگ ایران نمونهمربیان و متربیان حس ــت  ای از اینگرایی و پیش دس

آن  بارانیزتوان از آثار هدایت صحیح این ویژگی می در صورت (Fuller, 1994, PP. 34 – 35 ).باشدمی

دیگر  هایها جلوگیری کرد. از ویژگیعیتیی و عد  ارزیابی دقیق واقگراافراطی، روحیه مانند خودمحور

ــــه  ـــیــار ریش ـــلــت جمعی مــا بس ــــت کــه در فرهنــگ و خص فرهنگی، تنبلی اجتمــاعی ایرانیــان اس

 (Javadiyeganeh, FatemiAmin & Fouladian, 2010, P. 111).دارد

 

 های مربوط به معلمان در برنامه درسی مفروضه

ین شود ای که بر اساس رویکرد هنجارین مطرک میسؤالریزی درسی در سطح جامعه محلی: برنامه

ـــارکت فعال معلمان در فرآیند  ـــت؟ در ایران عد  مش ـــی چیس ـــت که نقش معلم در زمینه برنامه درس اس

سایی در برنامهبرنامه سی و نار نامه در یی و مقاو  بودن برتمرکزگراهای تربیت معلم و بیش از همه ریزی در
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ــمار برنامه های نظا برابر معلم از ویژگی ــی ما به ش محدود کردن (Ezadi, 2000, P.2 ). دیآیمریزی درس

مســتلز  موضــوع محوری اســت، موجب  کهآنمعلم به اجرای برنامه درســی و ســلب مشــارکت در طراحی 

 ارزشی در برنامه درسی شده است. هایتعارض

از  کندعلم درک مییی که مهاتجانسو عد   هایناهمخوانریزی پیش از تدریس: تشـــخیس برنامه

ستارزش شان میپژوهش.(( Short, 2009, P. 309 های رویکرد هنجاری ا دهند که تکیه بر الگوهای ها ن

ـــود تفکر انتقادی ومنفعل و ناکارآمد رفتارگرایانه و اثباتگرایانه نظا  تربیت معلم باعث می عاملیت در  ش

 Maleki & Habibypour, 2007; Soltanolgharai & Soleymanneghad, 2008 ) .معلمان پرورش نیابد

; Noshadi & Khademi, 2011,Shahmohammadi, 2012) هنجاری برنامه درســـی معموالً  در پژوهش

ه هایی ممکن است بدهد، اما چنین ارزشگیری اصلی برنامه درسی را تشکیل مییک موض  ارزشی، جهت

ـــتقیم  تدریس  ـــوندطور مس معلم در رابطه با هنجارهای موجود که  نقش .(Short, 2009,  P. 303)  نش

منی های ضــکند که به طور نقادانه به جنبهدهد، ایجاب میگیری اصــلی برنامه درســی را تشــکیل میجهت

شارکت معلمان در   شی ما که قائل به م سنت رایج آموز ست که  شد. این درحالی ا شته با هنجارها توجه دا

سازی معلما ست،طراحی برنامه و توانمند سب و انتقال تفکر نقاد نی ر تعیین شود معلم دمی باعث ن جهت ک

 های ارزشی را نداشته باشد. هنجارها نقش جدی نداشته و مهارت الز  برای رویارویی با تعارض

 

 درسی  در برنامهنقش محیط 

سیلوربرنامه سطح جامعه محلی: به زعم  سی در  شامل  و 1ریزی در شخصی  شد  همکاران، حیطه ر

ـــیعی از فرصــــت عه وس عه مجمو ـــ یابی و توس ها ارز که یکی از آن ــــت  یادگیری اس ها ارزشهای 

شدیم صت (Khoynejhad, 2001, PP.77-78).با سیعی از فر شامل مجموعه و صی  شخ شد  های حیطه ر

بر (Seylor et al., 2001, PP.77-78).باشــدیها مارزشیادگیری اســت که یکی از آنها ارزیابی و توســعه 

شخصی دانش شد  سب از جمله حیطه ر ساس پژوهش هنجاری، فرصت خلق هنجارهای منا آموز در یک ا

ــته می ــی تربیت اجتماعی برجس ــازدمحیط خاص و نقش محیط را در مرحله تدوین برنامه درس  ,Short).س

2009, P. 309) ـــازی کردن غرب و هویت م ـــی، ایرانی س ر د و انقالبتناقض ایرانی مناب  نامتناقض ارزش

ـــانه های حیطه کننده در ایجاد تناقض در هویت و ارزشهای جمعی و فناوری اطالعات، عواملی تعیینرس

 ) .نندکروند که برنامه درسی تربیت اجتماعی را با چالش مواجه میآموزان به شمار میرشد شخصی دانش

                                                           
1. Saylor 
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Kilani, 2010; Sharamnia & Tadayon, 2010) با عنوان دو طرز تلقی کارایی و  هاچالشی از این انمونه

شخصی دانش شد  شی ارتباطی و اطالعاتی که ر ضوع محور جاری اثربخ آموز را مختل کرده و الگوی مو

 در مقابله با آن دچار نارسایی است، در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

سی هنجاری، تعامل با دنیای واقعی و دنیایی را که هنوز نیازمند روش ریزی پیش از تدریس:برنامه شنا

یکی از این موارد ت ثیرگذار نقش .((Short, 2009, P. 309دهد، مورد توجه قرار میاســت یابیبازکشــف و 

ست که از دو طرز تلقی کارایی و اثربخشی  مفهو  و  در بابمعلمان در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ا

ــــتمــد ــــایــه فنــاوری اطالعــات و ارتبــاطــات ســـخن بــه میــان آمــده اس  ).لول انقالب آموزشـــی در س

Mehrrmohammadi et al., 2008, P.477)  ها، کمبود دانش فنی و ارتباطی جنبه کارایی و اثربخشــی روش

 (Soleymani, 2004 ; Khademmasjedi, 2010).دهدها و ایجاد انگیزش نشان میمعلمان را در تبیین ارزش

هاســـت و در رویکرد موضـــوع محور، بین ارزش عه آن ـــ به توس که معلم موظف  جارهایی  ها و هن

یت نهواقع ندارد. یکی از نمو عادل وجود  ماعی، ت قادی و ابزار های اجت یت انت عادل بین عقالن عد  ت های آن 

ست. در  شور ماانگاری ا سعه مبنی بر دانایی که  ک ست، نگاه  درگروتو سانه ابزاری بهانقالب ارتباطی ا ها و ر

ـــود بین می باعث ، غایات و ماهیت تعلیم و تربیت،هابه هدففناوری اطالعات وجود دارد، بدون توجه  ش

ـــعه آنها بیردازد و واقعیتارزش ـــد. در این هایی که معلم باید به توس ـــته باش های اجتماعی تعادل وجود نداش

کی از نتایج آن ماند که یو عقالنیت انتقادی بازمانده می صورت، تربیت از تحقق حقیقی توسعه مبنی بر دانایی

ــاختار زدانقد افراطی زیربناها و  ــالودهیی مرزها و س ــتش ــکل توجه به هدفهاس ها و ماهیت . راهکار این مش

حقق تواند آثار و نتایجی در راستای تزاییده فکر بشر است، اما می هرچندشناسی هنجارین، تربیت است. روش

 ها و محتوای برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسالمی داشته باشد.ایات، هدفماهیت، غ

 

 نقش ارزشیابی در برنامه درسی

سطح جامعه محلیبرنامه سی در  ی برنامه درســی در رویکرد هنجارین بر اســاس ابیارزشــ :ریزی در

سته  .((Short, 2009, P.309گیردمورد توجه قرار می هاتیصالحتعریف  ازآنجاکه انتظارات و تجارب زی

آموزان یکی از مناب  دارای شایستگی در ارزشیابی دانش آموزان در پژوهش هنجاری اهمیت دارد لذا،دانش

 شوند.برنامه درسی تربیت اجتماعی و عملکرد معلم محسوب می

مه نا تدریسبر مهریزی پیش از  نا بار: بر به طرز تفکر معلم در تدریس  ماهنریزی پیش از  گی ه ه

ضههاروش سب مفرو سی و تنا شیابی با کانون برنامه در شاره ی ارز شرایط کالس درس ا شیابی با  های ارز
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یابی در رویکرد موضوع محور، راهکار ارزشیابی به منظور تعیین میزان دست (Short, 2009,  P. 310 ).دارد

ــه هــدفدانــش ــامــهآمــوزان ب ، تــهــیــه و طــراحــی هــای رفــتــاری و مــیــزان فــراگــیــری مــحــتــوای بــرن

های در رویکرد موضــوع محور بســیاری از مفروضــه(Mehrrmohammadi et al.,2008, P.180).شــودمی

ـــیابی  ـــده و زمینه پرورش توانایی موردنظرارزش ـــود. درهای معلمان فراهم نمیمعلمان نادیده گرفته ش  ش

شیابی برنامه شکالت فرآیند ارز سایی م شنا رف   و ارائه راهکارهایی برای های درسیپژوهشی که به منظور 

مه نا نه اجرای بر مان در زمی ـــعف علمی معل به ض ــــد،  جا  ش ــــاره آن  ان ید اش جد یابی  ـــ های ارزش

 (Heydari&Ahmadi, 2013, P.130).شد

 
 ناسی هنجاری شالگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسالمی دوره متوسطه بر اساس روش

 ,Malan) برخورداری از دو رکن  اساسی کالن نگری و عملیاتی بودن است، دارنظا ریزی الزمه برنامه

تغییر  هکیدرصورتشناسی، واکاوی چشم اندازهای آن است. اولین سنگ بنای بررسی انتقادی هر روش (.1994

شناسی شود که آیا این روشها را هدف اصلی پژوهش هنجاری بدانیم، این سؤال مطرک میو اصالک ارزش

ید در فرآیند یی جدهایریگمیتصمهای بنیادی رویکرد اسالمی و کالن نگری، زمینه ست با توجه به ارزشقادر ا

امه درسی شناسی به طراحی برنتوان بر اساس این روشریزی درسی تربیت اجتماعی را ایجاد نماید؟ آیا میبرنامه

های درسی تربیت اجتماعی اسالمی، آسیب توان با طراحی برنامهتربیت اجتماعی اسالمی اقدا  نمود؟ آیا می

 فرهنگی و اجتماعی که نسل حاضر در معرض آن قرار دارند را کاهش داد؟ 

،  طراحی برنامه درسی در چهارچوب ساختار یا شکل مدون برنامه درسی در دو سطح 1به زعم کالین

گیری در خصــوص مبانی ارزشــی و شــامل مناب  اطالعاتی موضــوع گیردی ســطح عا  ناظر به تصــمیمانجا  می

ــی، دانش ــدیمآموز و جامعه درس ــطح خاص یا  و باش ــمی ناظر به جزئس ــوص هایریگمیتص ی فنی در خص

 ( Mehrrmohammadi et al., 2008, P. 173).باشدیزی و چگونگی اعمال عناصر برنامه میربرنامه

شامل  سی را نیز  سمی و عمومی که مبنای برنامه در شی تربیت ر ی هاچهارچوب و شودیممبانی ارز

و  یشــناختروانمبانی ســیاســی، حقوقی،  چهار گروه در کند،تعیین می آن راگیری ها و جهتاصــلی هدف

ستشناختجامعه صیل مورد توجه قرار گرفته ا  ,Ministry of Education, 2010).ی در طرک تدوین به تف

P.10) های مهمی هســتند که بر یادگیری ت ثیرگذارند و هدف، محتوا، از عناصــر برنامه درســی مؤلفه منظور

 (Maleki, 2008, P.27; Talebi et al., 2010,  P. 24).شوندروش و ارزشیابی شامل می

 
                                                           
1. Klien 
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 های برنامه درسی تربیت اجتماعی در رویکرد اسالمیالف( هدف

 ,Zarean).هدف نهایی تربیت اسالمی آن است که متربی خود را در همه ابعاد وجودی ربوبی سازد

2000, P.22) برنامه درسی تربیت اجتماعی  هر نوعهای ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی که هدف نیترعمده

تمدن،  های اجتماعی، بازشناسی فرهنگ وها، کسب شایستگیباید بر اساس آن شکل گیرد شامل بازسازی ارزش

 (Ministry of Education ,2010, P.65).باشدمشارکت جمعی و تالش به منظور ارتقا هویت می

ی هایزیربرنامهب شده و جهت ی آموزشی و تربیتی محسوهااستیسهای کلی که مبانی هدف

اعی و فرهنگی ارزشی برخاسته از تغییرات اجتم یهاتعارضکنند، باید بتوانند با تربیتی را تعیین می مدتانیم

این ت ثیرپذیری و مقابله دائمی  (Hajidehabadi, 1998, P.105; Page, 2009, P.9).گسترده مقابله کنند 

 ,Maleki).های ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی با نیازهای این عرصه منطبق شوندکند که هدفایجاب می

2008, P. 117)  نیاز امروز برنامه درسی که اختالف بین شرایط موجود و هنجارهاست، تغییر از ایستایی

 هدف Taghipourzahir, 2006; Psifidou, 2009).های پویاتر است )موضوع محوری به چهارچوب

های غالب در موقعیت واقعی و هنجارهای شناسی هنجاری نیز تمرکز بر نیازها از نظر اختالف بین ارزشروش

 (Short, 2009 , P. 292).بالقوه برنامه درسی است که در طراحی برنامه باید مورد توجه قرار گیرد

برنامه درسی تربیت اجتماعی، نیازی دائمی استی  مدتانیمهای دفهای هنجارین هالتزا  به مؤلفه

های هدف (Ministry of Education, 2010, P. 65).کندزیرا زمینه اعتالی مداو  جامعه سالم را ایجاد می

ریزی درسی به منظور تحقق جامعه سالم به عنوان تجلی بعد اجتماعی حیات طیبه بر اساس پژوهش برنامه

 پژوهش هنجاری در عین رایز هنجاری و همچنین الگوهای برنامه درسی مبتنی بر جامعه قابل بررسی استی

های رتباط برقرار کند. همچنین، در الگوآرمانی نیست که نتواند با هنجارهای غالب ا قدرآنهماهنگی و کلیت، 

ی از پیش تعیین شده در عین برخورداری از جنبه آرمانی و ریگها با جهتهدفبرنامه درسی مبتنی بر جامعه 

 Mehrmmohammadi ).کنندهنجارین، با هنجارهای غالب در موقعیت واقعی اجتماعی نیز ارتباط برقرار می

et al., 2008, P.187;Short, 2009, P.292)  ها و استانداردها ممکن است فراتر از آنچه هست باشند و ارزش

های سازگاری آنها با موقعیت واقعی و هدف کهیدرحالباید بشود، به دست دهند. آنچهآرمانی را در خصوص 

 (Shukuhi, 2006,  P. 124 ).است و عملی نظر دوگانگغایی دارای اهمیت و مان  

سعه بین االذهانی م سالمی، هدف کلی هنجارین، نیاز امروز موقعیت اجتماعی و تو بتنی بر رویکرد ا

ی های عینی به توســعه هنجارهایمبدأ عمل برنامه درســی تربیت اجتماعی اســت. ارتباط این هدف با واقعیت

شـــود که باید کاربرد آنها فراتر از آنچه هســـت، مورد توجه قرار گیرد و آرمانی را در خصـــوص منجر می

 باید رخ دهد، ترسیم سازد.  آنچه
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ـــوی خرده هدف ها و ازآنجاکه الزمه طراحی یک حیطه برنامه، حرکت از یک هدف کلی به س

ستیابی استهدف هدف کلی توسعه بین االذهانی، ،  (Taghipourzahir, 2006, P.74) های رفتاری قابل د

ا: گیری شورایی )شورهای هنجارین و دارای هماهنگی مانند مقوله پرورش روحیه تصمیمبیشتر خرده هدف

ــئولیت اجتماعی (The Nahjolbalaghe, 2010, P.226)(، پرورش تفکر انتقادی  38 ، پرورش اخالق و مس

: عمرانآل( امربه معروف و نهی از منکر )) (8Bagheri&Bagheri, 2009, P. 55 و 2، مائده: 125)نحل: 

شوند  که را شامل می (The Nahjolbalaghe, 2010,  P.298) پذیری و ایفای نقش اجتماعی( و جامعه104

های رفتاری قابل دستیابی هستند. التزا  به هنجارهای هدف کلی توسعه بین االذهانی و در چهارچوب هدف

های ناشــی از رویکرد غالب موضــوع محور جلوگیری ها و آســیبرض ارزشاز تعا ،های آنخرده هدف

 نماید. می

سبت به  شت دیگران ن ست که فرد از چگونگی بردا سعه بین االذهانی به منزله توجه به تجاربی ا تو

های شـــناختی، گرایشـــی و عملی دارای آثار تربیتی اســـت. هرچند آورد، و در عرصـــهخود به دســـت می

شدهاجتماعی و اعمال فکورانه بین االذهانی در رویکرد غربی مفهو های جنبه  ;Miller, 1989) اندپردازی 

Mehrmmohammadi, 2011) اما توجه به بین االذهان و عقل مشــترک شــورایی فقط خاص رویکردهای ،

ن االذهان را ای از فهم حاصل از بیتوان نمونه. در رویکرد اسالمی نیز می(Mirahmadi, 2005)غربی نیست 

در برداشت سایر افراد اجتماع از پرهیزکاران و همچنین مواجهه و درک پرهیزکاران از ستایش افراد اجتماع 

ان در نامه توعاطفی تربیتی فهم بین االذهانی را می آثار زینامیرالمؤمنین در وصـــف متقین و  139در خطبه 

ه پیوند با او وادار و چون روی برگرداند، مهربانی پیش چون برادرت از تو ببرد، خود را ب»مالحظه نمود:  31

آثار عملی  (The Nahjolbalaghe, 2010, PP. 226, 305).«آر و چون بخل ورزد از بخشـــش درید مدار.

توسـعه بین االذهان و ارتباطات متقابل اجتماعی در آموختن، به کار بردن علم و بخشـیدن مال و ثروت قابل 

 مالحظه است.

کار  را بهعالمی که علم خود »داند: چهار کس اســـتوار می را برحوـــرت امیر )ع( قوا  دین و دنیا 

ای که در بخشش بخل نورزد و فقیری که دنیا را به آخرت کند، بخشندهآموزی میبندد، جاهلی که علممی

 (The Nahjolbalaghe, 2010).«نفروشد.

 رویکرد اسالمی ب ( محتوای برنامه درسی تربیت اجتماعی در

سازندگان برنامه درسی هیچ راهی برای اجتناب از برا 1دونالدمکبه زعم  ی ارزشی و هانشیگزی 

                                                           
1. Macdonald 
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توانند  و هنجارهای ارزشی می هانشیگز(Seylor et al., 2001, P.75).کاربرد آن در کارشان وجود ندارد 

شند. در روشدر محتوا شته با ا حال مرتبط با زمینه یهای عا  و درعینشناسی هنجاری، ایدهی برنامه نقش دا

گیرد. بنابراین، طراحی برنامه درســی باید شــامل عناصــر آرمانی بوده و موقعیت خاص، مورد توجه قرار می

انتخاب محتوای مناســـب به منزله .(( Short, 2009, P.292حال به طور بالقوه موقعیت محور باشـــد درعین

های نامه درسی تربیت اجتماعی به عناصر آرمانی و ارزشی در موقعیتهای برنخستین گا  برای تحقق هدف

و یابی اســـتی  زیرا در این الگبخشـــد که بر اســـاس الگوی مبتنی بر جامعه قابل دســـتموردنظر تحقق می

سائل هایی مانند رسالتمحتوای برنامه درسی بر ارزش شهروندی و بر م  انآموزدانش ریگدامنهای جامعه، 

 کند )و  همسو با نظر کالین بر ابعاد اجتماعی برنامه درسی بر اساس جامعه و فرهنگ ت کید می و نوع بشر

Mehrrmohammadi et al., 2008 , P.187 ;Mehrrmohammadi, 1988)   نظر  ها ازارزشتوجه به عنصر

، روش تدریس  (Maleki, 2003,  P.49; 2008, P.140) دهی برنامه درسیارتباط و توالی محتوا و سازمان

شتهدهی بینسازمان شتهر شنهاد ای با ر سطح تفکر انتزاعی را پی های محدود برای نوجوانان دوره متوسطه با 

های اسالمی را در موقعیت برنامه درسی تربیت اجتماعی ها و  ارزشتواند زمینه توسعه آرماندهد که میمی

شناسی، های علو  اجتماعی مانند تاریخ، جغرافیا، جامعهتعیین موضوعی خاص از رشته فراهم نمایدی زیرا با

شناسی و اقتصاد با هدف یکیارچگی و کاربردی بودن، مزایای الگوی مبتنی بر جامعه با یکدیگر تلفیق انسان

های موضوعای از این .نمونه(Maleki, 2008,  P.153;Mehrrmohammadi etal., 2008, P.188) شوندمی

اس شناختی و اقتصادی و بر اسخاص، مسئولیت اجتماعی است که از ابعاد دینی، تاریخی، فرهنگی، جامعه

 های شناختی دانش، فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی قابل بحث و بررسی است.سطوک مهارت

 ج(  روش تدریس در برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسالمی 

و محتوا، الگوهای تدریس را در برنامه درسی تربیت  هادر هدفبه طور منطقی هنجارهای موجود 

در  دهشیطراحکنند. پژوهش هنجاری نیز وسایل و ابزارهایی که به وسیله آنها برنامه اجتماعی راهبری می

بنابراین، روش تدریس، .((Short, 2009,  P.292کند پیشنهاد می را پیوندد،وضعیت کالس درس به واقعیت می

یت دار تحلیل نهایی کیفشود که عهدهای جهت اجرای برنامه طراحی شده در موقعیت واقعی محسوب میوسیله

الگوی کسب  (Maleki, 1994, P.2).برنامه بوده و الگوهای برنامه درسی مبتنی بر جامعه بر آن ت کید دارند

ن است که بر اساس الگوهای درسی مبتنی بر جامعه قابل مفهو  در عنصر روش تدریس دارای ابعاد هنجاری

ی را بر اساس موقعیت انهیها زمارزشها از ضد یابی است. این الگو از نظر تقویت قدرت تمیز ارزشدست

کند که دارای ابعاد شناختی و گرایشی ها در نزد متربیان ایجاد میاز تواد ارزش و ممانعتواقعی اجتماعی 

ها و انتظارات ی مانند ابراز ادراکسودمنداست. همچنین کاربست الگوی کسب مفهو  دارای آثار 
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تقادی و نباشد. پرورش ابعاد ارتباطی زبان مانند سواد اآموزان و معلمان و توجه به تجارب زیسته آنان میدانش

ها و ضد باشد، وابسته به بحث و گفتگو درباره ارزشفرهنگی که مورد توجه رویکرد هنجارین برنامه درسی می

(کسب مفهو  1967) 1یابد. به زعم برونرهای اجتماعی است که از طریق الگوی کسب مفهو  تسهیل میارزش

ود. این ها استفاده شهای طبقهاز غیر مثال هامثالکه از آن برای تمیز  استاز جستجو و فهرست خواصی عبارت 

هایی که هایی از یک مفهو  که دارای خواص آن مفهو  هستند را با مثالخواهد مثالآموز میالگو از دانش

   (Maleki, 2008, PP.177,178)، مقایسه کند و به یک مفهو  برسد اندخواصفاقد آن 

ن االذهان در هنجارهای محتوا از طریق الگوی کسب های توسعه بیهای خرده هدفشناخت ویژگی

توان در ای از کاربرد الگوی کسب مفهو  را در برنامه درسی تربیت اجتماعی می. نمونهاستمفهو  ممکن 

ه ی اجتماعی دنبال کرد که مبنای درک امر بتیمسئولیبمفهو  صحیح معروف مسئولیت اجتماعی و منکر 

های عینی است که صفات آن مفهو  را داراست. غیر مثال در مقابل معروف و نهی از منکر است. مثال نمونه

هایی از فعل معروف و شود که صفات آن مفهو  را ندارد. ارائه مثالای گفته میمثال قرار دارد و به نمونه

 تواند قدرت تمیز عقالنی درست ازهایی از فعل منکر و فقدان آن صفات میثالصفات آن در مقابل غیر م

نادرست، کسب توانایی در استدالل استقرایی، تحمل ابها ، حساسیت به استدالل منطقی و آگاهی از نظریات 

ه خبرریزی درسی مبتنی بر جامعه، معلم ی برنامهدر الگو. (Maleki, 2008, P.184دهد )دیگران را پرورش 

بنابراین، معرفی الگوی  (Mehrmohammadi et al., 2008, P.188 ).داردی را به عهده کنندگلیتسهنقش 

ی درسی تربیت اجتماعی اسالم در برنامههای دیگر کسب مفهو  و روش تدریس آن، معلم را از کاربرد روش

 .داردیبازنم

 می د( ارزشیابی برنامه درسی تربیت اجتماعی در رویکرد اسال

ارزشیابی فعالیتی است که شامل توصیف و قواوت درباره شایستگی ارزش برنامه درسی و تحقق 

های برنامه درسی اشاره برمن به مقوله واقعیت (Talebi et al., 2010, P.145 ). موردنظر استهای هدف

بیت برخورد برنامه درسی تری زیرا نوع مواجهه و به کار بردتوان آنها را کند که در ارزشیابی هنجارین میمی

د: شوآموز را شامل میها و تجارب زیسته معلم و دانشها، ویژگیاجتماعی با هدف، محتوای درسی، ادراک

های معلمان ( تعیین تکلیف برای درجه حساسیت برنامه درسی در ارتباط با موقعیت خاص  ازجمله ویژگی1

( درجه حساسیت برنامه درسی نسبت 2استفاده در موقعیتی  های درسی موردآموزان، تاریخچه برنامهو دانش

هایی درباره هدف ( مجموعه پرسش4ریزی درسی با موضوع زبانی و ( نوع مواجهه برنامه3به ادراک افرادی 

                                                           
1. Bruner 
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 (Berman, 1988, PP.228-290).و محتوای برنامه درسی

ناختی شای فلسفی و روشارزشیابی برنامه درسی به خاطر داشتن ماهیتی کلی و جام ، رویکرده

 ,Short, 2009).شوندکه دامنه وسیعی از کامالً کمی تا کامالً کیفی را شامل می ردیگیبرممتعددی را در 

P. 292) شناسی کمی یا کیفی نیست. بنابراین، روش ارزشیابی در رویکرد هنجارین محدود به روش

های موجود در رویکردهای فلسفی پدیدارشناختی و انتقادی در ارزشیابی شناسی هنجارین از ارزشروش

 ها و هنجارهای برنامه درسی تربیت اجتماعی ت ثیر پذیرفته است.ارزش

ی هنجارین شناستی در سطح معلم و متربی در ارزشیابی بر اساس روشرویکرد فلسفی پدیدارشناخ

آموز در سازگاری و انطباق با برنامه درسی عاملی مهم محسوب و دانش معلم 1قابل بحث است. نیت مندی

شود و شودیم سته  شود یا به عنوان امری دفعی یا ناگهانی نگری ستقیم بیان  ست به طور م  .(,Shortممکن ا

2009, P.302 ) ز آموهای معلم و دانشها، تجارب زیسته و حساسیتحال، توجه به انتظارات، ادراکدرعین

که مورد توجه رویکرد هنجارین اســت، در ارزشــیابی آموزشــی بر اســاس الگوهای برنامه درســی مبتنی بر 

هایی که شیوه تجامعه قابل بررسی استی زیرا  ارزشیابی آموزشی در الگوهای مبتنی بر جامعه بیشتر به سم

شارکت و همکاری معلم و دانش  ,.Mehrmohammadi et al ).طلبد گرایش داردآموز را با یکدیگر میم

2008 , P.188 )   تجارب زیسته و زیست جهان یا نفس انسانی متربی و مربی مشروط به غلبه بر خودمحوری

توان اعی اسالمی است. در این باب  میهای برنامه درسی تربیت اجتمعاملی به منظور ارزشیابی تحقق هدف

شاره 31به نامه  صیه ا ست: نیرالمؤمنیامهای کرد که حاوی تو سرکم خود ر»، علی )ع( به فرزند خویش ا ا پ

ــمار، پس آنچه برای خود دوســت  ی برای جز خود دوســت بدار و داریممیان خویش و دیگری میزانی بش

 (The Nahjolbalaghe, 2010, P.301)..«آنچه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار

شناخت مفروضه ساس رویکرد هنجارین،  های پنهان موجود ضد ارزش ها وارزشهای معلم از بر ا

یز  دهد. در رویکرد اسالمی نی ارزشیابی برنامه درسی را شکل میجنبه انتقاددر برنامه درسی طراحی شده 

ها و انتظارات و نقش او در ارزشــیابی برنامه درســی ارزش منزلت و قدرت معلم موجب حســاســیت ادراک

هی، انوباط دپاداشالبالغه شریف از توانایی شودی زیرا معلم استناد به قرآن کریم و نهجتربیت اجتماعی می

 بخشی، قدرت الگویی و قدرت تخصصی برخوردار است.

سازماناینکه ارزش با توجه شده در  شیابدهی محتوا و تجربیات یهای گزینش  ی ادگیری، زمینه ارز

ـــیابی نیاز داردی زیرا را فراهم می کنند، اما برنامه درســـی تربیت اجتماعی به الگوهای ارزش محور در ارزش

                                                           
1. Intentionality 
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 ها و تجارب زیســـته وهای موردنظر هنجارین در این برنامه درســـی برمبنای تواناییارزشـــیابی تحقق هدف

یتزیســـت جهان معلم و دانش ـــورت میهآموز و همچنین واقع یت بیرونی ص گیرد. ای موجود در موقع

 ,.Mehrrmohammadi et al).اند گرا ناشـــی شـــدههای ارزشـــیابی طبیعتالگوهای ارزش محور از روش

2008, PP. 353-356) جانس در ارزش جاری، ت که در پژوهش هن جا و  آموزو دانشهای بین معلم ازآن

 .(( Short, 2009, PP. 301,304های واقعی محلی مورد توجه استشرایط و موقعیت

ـــنهاد می نابراین، پیش ـــته از رویکرد طبیعتب ـــیابی برخاس ـــود از الگوی ارزش نی بر گرایانه و مبش

شارکت شودی زیرا پیروان م ستفاده  سالمی ا سی تربیت اجتماعی رویکرد ا شیابی برنامه در کنندگان در ارز

های تربیتی تها و فعالیجارب دست اول از موقعیتکنندگان بر تگرایانه و مبنی بر مشارکترویکرد طبیعت

 Seif, 2003, P.81) .دارند )و آموزشی و مشاهدات طبیعی ت کید 

 

 نتیجه 

واد ارزشو بحران هاچالشتربیت اجتماعی در جامعه ما دچار  ست که ت شده ا ، هاهای گوناگونی 

له ها و موازین رویکرد اسالمی از آن جمت ثیرپذیری از رویکردهای فکری مختلف و فاصله گرفتن از هدف

ند  مان هایی  ید هد با ت قادر نبوده  ماعی موجود  یت اجت ـــی ترب مه درس نا ـــوع محوری در بر اســــت. موض

ـــعه گری در گرایی افراطی، افراطالنیت گرایی ابزاری افراطی و آرماننایافتگی عقالنیت اجتماعی، عقتوس

 بعدی وها در نسل جدید است،  مواجه شودی زیرا تکنقد همه زیربناها و اصول که ناشی از تعارض ارزش

ـــت. بنابراین،حافظه مدار بوده و قادر به ارائه رویکردی کل ـــخ به پ در نگر و تلفیقی در عمل نبوده اس اس

تربیت اجتماعی فعلی، برنامه درســی تربیت اجتماعی اســالمی بر اســاس رویکرد هنجاری پیشــنهاد  نیازهای

واوت درباره ارزش صلی خود قرار میشد.این رویکرد ق سش ا ساس مبانی و ها را پر دهد و ازآنجاکه بر ا

شتتواند در تعلیم و تربیت اجتماعی کاربرد عملی شود، میهای تربیت اسالمی طراحی میهدف ه باشد و دا

 ریزی درسی مبتنی بر جامعه را فراهم کند.زمینه حرکت به سمت الگوهای برنامه

هایی مانند تواند افزایش هوشیاری و آگاهی باشد. اگرچه مقولههدف از پژوهش هنجاری می 

اری، جتر برای پرداختن به پژوهش هنانطباق، درستی و تناسب برای پژوهش هنجاری مهم است، اما دلیل مهم

بر  (Short, 2009,  P.294).باشدهای تعیین و مواجهه با آنچه خوب و برازنده است، مییابی به روشدست

توان اصالک، پاالیش و ارتقاء سنت و فرهنگ را در ابعاد شناختی، عاطفی و اساس رویکرد هنجاری می

ریزی ذهن جمعی له برنامهتربیت فرهنگی را به منز و Bagheri, 2009, P.139)رفتاری تربیت مدنی )
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((Weick & Roberts, 1993, P.336 الگوی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسالمی، ارزشمند و  در

اما   31کننده در نظر گرفت. چنانکه شناخت و پاالیش خصوصیات فکری و فرهنگی جامعه در نامه تعیین

 (The Nahjolbalaghe, 2010, P.325).علی )ع( نیز مورد توجه قرار گرفته است 

های بینی اصالک، تغییر و پاالیش اجتماعی و فرهنگی  در جهت آموزههایی مانند  پیشتوجه به شاخس

کیفیت  ندهرچ کند،اسالمی ضرورت تغییر در برنامه درسی تربیت اجتماعی الگوی موضوع محور را ایجاب می

های کالن و مبانی ارزشی تربیت های اسالمی  اساس هدفها و هنجارهای آموزههنجارین موجود در ارزش

 هایتواند پاسخگوی بعد هنجاری هدفدهد، اما برنامه درسی موضوع محور جاری نمیاجتماعی را شکل می

 های تربیتی در رویکرد اسالمیهدف های اجتماعی در این برنامه درسی ازکالن و مبانی اعتقادی باشد. ارزش

های مهم عناصر برنامه درسی از جمله عد  توجه به اصل تبیین ضرورت فاصله دارد. بیشتر عناصر و ویژگی

ری از آراء گیگرایی، عد  توجه به اصل تبیین ضرورت و نحوه بهرهعدالت اجتماعی، عد  توجه به اصل قانون

 (Bagheri & Keshavarz, 2002).ی رعایت نشده استهای تعلیمات اجتماعمختلف در کتاب

، هدف برنامه درســی، قرار گرفتن در مدار دانش معیار که به موضــوع درســی 1به زعم پامال بلوتین

ـــیت، فرهیختگی و انتقال ارزش ـــخص ـــت، پرورش خرد، ش ـــته اس ـــدبها توأ  با تعمق و تفکر میوابس  .اش

Mehrrmohammadi et al., 2010, P.93)دهد ناکارآمدی آنچه در عمل در تعلیم و تربیت ما رخ می (، اما

ــت. همچنین رویکرد موضــوع در درک هدف ــی و ت کید بر حافظه مداری اس های این فرهنگ برنامه درس

ها در ابعاد شــناختی، گرایشــی و عملی مرتبط با تعامالت اجتماعی نظیر محوری جاری پاســخگوی ارزش

شهروشناخت اجتماعی و مهارت ست که الگوی جایگزین دیگری در برنامه های  ضروری ا ست و  ندی نی

شنهاد می سی تربیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، پی سی مبتنی بر جدر امعه به شود الگوهای در

 منظور فرآیند برنامه درسی تربیت اجتماعی در نظر قرار گرفته شوند. 

و غیرمســتقیم را در بعد عملی درونی کردن  های مســتقیم، نیمه مســتقیمباقری و خســروی شــیوه

ـــی معرفی نمودهارزش ـــی، های اخالقی و بروز رفتارهای ارزش ـــیه به انجا  رفتار ارزش ـــامل توص اند که ش

آموزان در هــای اجتمــاعی اخالقی و طرک و اقــدا  خودجوش دانشکــارگیری افراد در قــالــب طرکبــه

شناسی هنجاری به روش ازآنجاکه(Bagheri & Khosravi, 2008, PP.100-102).های عملی استفعالیت

یه هاد شــــده میهایی میتوج ـــن ـــی پیش مه درس نا یک بر یت از  قا  حما که در م ئه کرد پردازد  توان ارا

Mehrmohammadi et al.,2010 , P. 440) های اجتماعی اخالقی و اقدامات خودجوش لذا، کارایی طرک

                                                           
1. Pamela Bolotin 
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ـــعه حوآموزان که میدانش ـــئله تواند زمینه توس ها و باورهای آموزه و انتقالزه عمومی، یادگیری حل مس

ـــالمی را ایجاد کند، ـــی مبتنی بر جامعه به نحو مؤثرتری قابل  از اس ـــمت الگوهای درس طریق حرکت به س

 ).ها و مســائل اجتماعی مالک اصــلی اســتباشــدی زیرا در الگوی مبتنی بر جامعه فعالیتیابی میدســت

Taghipourzahir, 2006, PP.164-165 ) ـــی مبتنی بر جامعه موجب تحقق هدف همچنین، الگوهای درس

سعه بین االذهان و خرده هدف شناخت و کلی تو های آن از طریق تحکیم ارتباط فرد با نهادهای اجتماعی، 

ـــتگی ــــایس ـــودیمهــای اجتمــاعی ش ــه ارتقــاء ذهن جمعی دینی و تحول اجتمــاعی و فرهنگی  و ش ب

 هایآموزان بر اســـاس ارزشکه تثبیت هویت ســـیاســـی، اجتماعی و فرهنگی دانشانجامد.درصـــورتیمی

محور مورد توجه قرار گیرد، با کاســتن از شــکاف بین الگوهای جامعه ایهنجارها اســالمی و بومی در قالب 

ـــعهتوان ها و هنجارها میواقعیت ی نایافتگی عقالنیت اجتماعی، عقالنیت گرایزمینه مقابله با تهدیدهای توس

ها در نســل گرایی افراطی و افراط گری در نقد اصــول که ناشــی از تعارض ارزشابزاری افراطی و آرمان

ی وهای تخصصی و تعاملی معلمان در الگجدید است، را فراهم نمود. بعد ارتباطی و انتقادی زبان و توانایی

ـــکوفایی پیدا میجامعه ـــتری برای تحقق و ش محور عهجامکند، اما در کاربرد عملی الگوی محور مجال بیش

ـــائات عالئق و نیازهای دانش توانینم آموز را نادیده گرفت. بنابراین باید تعادلی بین عالئق، نیازها و اقتو

 . برقرار نمودآموز با  الگوی پیشنهادی رشدی دانش

نخست  توان چنین پیشنهاد کرد کهمیت مسئله برنامه درسی تربیت اجتماعی اسالمی میبا نظر به اه

سی  ستای  ظرفیت فکری و هاو روشاز نظر  محتوا، متون در شنهادی در را ی مطلوب برای تبدیل الگوی پی

آموزان دوره متوســطه انتخاب شــوند و اقتوــائات دوره رشــدی نوجوانی در نظر گرفته شــود. عاطفی دانش

دو ، در تدوین محتوای آموزشـــی، نیازها و الزامات دنیای جدید و شـــرایط متغیر کنونی جهان مورد توجه 

ــو ، ــناد هااقدا  قرار گیرد. س ــی قابل اجرا، مطابق با اس ــنهادی به برنامه درس ی الز  برای تبدیل الگوی پیش

رای ضــوابط اجرایی الز  جهت اجها و کالن یا باالدســتی تعلیم و تربیت منظور شــود تا بتوان دســتورالعمل

ضوع محور به الگوی مبتنی بر جامعه در فرآیند  شنهادی را فراهم نمود. چهار ، تغییر از الگوی مو الگوی پی

انجا  شود و به منظور اثربخشی و موفقیت اجرایی الگوی پیشنهادی، آمادگی و  جیتدربهریزی درسی برنامه

 مورد توجه بیشتری قرار گیرد.آموزان توجیه مدیران، معلمان و دانش
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