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 چکیده 

های و الزامات عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم براساس حاضر تعیین ویژگی هدف پژوهش هدف:

 الگوی تایلر بود

جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه  .تفسیری بود ناسیرویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از روش پدیدارش روش:

ها هدفمند تربیت اجتماعی، مطالعات برنامه درسی، فلسفه تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی بودند که شیوه انتخاب آن

استفاده  فتهها، از مصاحبه نیمه ساختاریاآوری دادهبرای جمعنفر مصاحبه شد.  14از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 

ها و شد. با استفاده از تطابق همگونی یافته تحلیلها با استفاده از روش تحلیل مضمون مصاحبههای حاصل از داده .شد

 .ها اطمینان حاصل شدکننده از اعتبار تحلیلکنندگان و خبرگان غیر مشارکتروش بازخورد مشارکت

هدف  مانندتی مقوالمشتمل بر  برنامه درسی تربیت اجتماعی های عناصرکه ویژگینشان داد  هایافتهها: یافته

 (هاروشو  گزینش) یریادگهای یاددهی و یروش دهی(،)انتخاب و سازمانمحتوی  ،)شناختی، عاطفی و روانی حرکتی(

امه درسی های عناصر برنشناسایی ویژگیکه؛  بودآن  دهندهنشانها ؛ و یافتهگیردشکل می (هاروشو  اصول)ارزشیابی  و

 تولید تدوین اهداف، زمینه درخطوط راهنمایی برای تعیین مسیر و استراتژی چارچوب و تواند میتربیت اجتماعی 

طراحان و مبتنی بر آن باشد در نظام آموزش متوسطه  یادگیری هایفعالیت ارزشیابی شیوه و آموزش هایروش محتوی،

تدابیر شایسته اتخاذ  یو ارتقای کیفیت آموزش مه درسی تربیت اجتماعیهای عناصر برناویژگیبرای توسعه برنامه درسی 

 .کنند
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 و بیان مسئله مقدمه

متفاوت  هایتربیتنیازمند  بودن چندبعدیبه کمال برسد و به دلیل  تواندمیانسان بدون تربیت ن

اشاره  و... 4، اقتصادی5، فرهنگی4، سیاسی2، اخالقی1به تربیت اجتماعی توانمین جمله است که از آ

 تنهانهت؛ زیرا نسدا هاتربیت ترینمهمتربیت اجتماعی را یکی از  توانمیکرد در این میان به جرأت 

؛ به بیان ندشویم متأثربا او در ارتباط هستند، از این ارتباط  ینوعبهخود فرد بلکه همه کسانی که 

تربیت اجتماعی، آشنایی Yazdani, 2018). ) ، حیات جامعه بسته به تربیت اجتماعی استترروشن

 یهاگروهزندگی اجتماعی و شناخت  یهاتیمحدودبا مفاهیم مختلف زندگی گروهی و مزایا و 

. هاستآن رو معیارها و قوانین حاکم ب هاارزشاجتماعی )خانواده، امت اسالمی و جامعه بشری( و 

((Shokohi, 2015  ختم  هاارزشتربیت اجتماعی تنها به آشنا کردن افراد با مفاهیم گوناگون و

)بعد عاطفی، عقالنی، اخالقی و اجتماعی  هاانسانبا توجه به ابعاد مختلف وجودی  ؛ بلکهشودنمی

. همچنین دارده وجت نیز عالوه بر شناخت، به بعد انگیزشی و عملی )دانش، مهارت، گرایش( (و...

گفت: تربیت اجتماعی عبارت است از آماده کردن تدریجی همه افراد جوامع برای زندگی  توانمی

رفع نیازهای مادی و رسیدن به سعادت معنوی در جامعه  منظوربهمبتنی بر دوستی و همکاری 

نوع بشر و  ایهویژگیبه  بینانهواقع و جانبههمهجهانی سرشار از صلح و عدالت از طریق توجه 

تعدیل، اصالح و هدایت غرایز درونی او و سپردن کنترل اعمال و رفتارش به دست مراقبان درونی 

(Alishahi, 2015).  

مربوط به  هایارزشایجاد شناخت نسبت به جامعه، قوانین، هنجارها و  ساززمینهتربیت اجتماعی     

و در انتها رسیدن  هاآندرونی ساختن  ایهشیوهو  هاارزشمناسب دسترسی به این  هایروشآن، 

برای رسمی کردن این تربیت باید . هستبه کمال مطلوب که هدف نهایی تعلیم و تربیت است 

و نهادهای آموزشی و تربیتی  وپرورشآموزشبه عهده  ریزیبرنامهانجام گیرد و این  ریزیبرنامه

فقط به انتقال بعد  سازفرهنگو  یتیترب یاهنهاد عنوانبهدر دوران مدرن  یآموزش هاینظاماست. 

 مطرح بوده زین هاآن انیبن و ارزش نیان محدود نبوده و وجه هنجارآموزدانشبه  یدانش

(Berkowitz and Bier, 2015)  .در همین رابطه (Derton and Shersi (1997  مدرسه  اندکردهبیان

 هایبرنامه. در واقع، مدرسه و ارندبسزایی د رثیتأان آموزدانشدر اجتماعی کردن  درسی هایبرنامهو 

ان به تعهد اجتماعی، ایجاد آموزدانشدستیابی  در عناصر تربیت اجتماعی تریناساسیدرسی یکی از 

 .باشندمی هاآنساختن  پذیرجامعهروحیه مدنی و 

                                                           
1.  Social education 

2. Moral Education 

3. Policy Education 

4. Cultural Education 

5. Economy Education 
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((Ghaziardakani, Maleki, Sadeghi and Dortaj, 2003  وپرورشزشآموگفت،  توانمیبنابراین 

و  کشدمینهادی است که بار مسئولیت تعلیم و تربیت رسمی افراد هر کشوری را به دوش  ترینمهم

این نشان از اهمیت موضوع تربیت اجتماعی  که برشمردهیکی از اهداف خود را اهداف اجتماعی 

و  اههدگادیبسیاری از  تربیت اجتماعی تا آنجاست که همواره و در طول تاریخ دارد. اهمیت

 تغییردیدگاه  در مثال طوربه را به خود اختصاص داده است؛ شناسیجامعه برنامه درسی و هاینظریه

یکی  عنوانبهدر تجدید ساختار جامعه نقش ایفا کند. این دیدگاه  تواندمی وپرورشآموزش اجتماعی

برای بهبود  ایوسیله ننواعهبکرده و به مدرسه  تأکیدمطرح بر بهبود و اصالح جامعه  هایدیدگاهاز 

سواد اجتماعی و کنش اجتماعی بنای  آموزشبازسازی،  سه رویکرد فرعی اجتماعی توجه دارد.

ی را کالم حدومرزهایاعی گاه تغییر اجتم. دیداندنهادهدیدگاه تغییر اجتماعی بر  نظرات خود را

هر چند که . کندمی تأکید حلیدر مدرسه و جامعه مان آموزدانش، بر درگیر شدن عملی درنوردیده

اصلی  گیریجهتاجتماعی نیز وجود دارد.  هایسیاست وتحلیلتجزیهناظر به کالسی  هایفعالیت

مستقیم در جریان تغییر است، خواه تغییر در محیط پیرامونی  تأثیرگذاریتغییر اجتماعی گاه دید

ر مقابل و در تضاد . د(ماعیاجتام محلی )اقد یجامعهباشد خواه در اجتماعی(  سوادآموزی) مدرسه

ضوابط از پیش  براساسمدرسه با این دیدگاه، دیدگاه انتقال فرهنگی است در این دیدگاه 

که  شودمی. این فشارها مقرراتی را باعث گیردمیقرار  فشارتحتکه  کندمیعمل  ایشدهتعیین

. داردمیاجتماعی باز  ییرآموزشی همسو با دیدگاه تغ هایبرنامهبه سمت  مدارس از گرایش

ل فرهنگی و تغییر اجتماعی انتقا هایدیدگاهدر میان شهروندی دموکراتیک معرف دیدگاه متعادل 

 هایمهارتمربوط به فرایند دموکراتیک و برخی  هایآگاهیکه کانون توجه خود را بر رشد  است

تا امکان  گیردمیفرایند گروهی قرار  هایرتمهاو  هاارزششناختی از قبیل تفکر انتقادی، تحلیل 

 .(Miller, 1983, translated by Mehr Mohammadi, 2004)شودمشارکت در دموکراسی فراهم 

آن  حدودوثغور ،ابعاد نییو تع تربیت اجتماعی فیتعر که در خصوص هاییگیریجهتبا توجه به     

با توجه به بررسی منابع گوناگون  ود داردجوز نیبرنامه درسی  یبرا یمختلف یکردهایوجود دارد رو

بودن  محورجامعهمحور و  برنامه درسی شامل: موضوع محور، فراگیر هایگیریجهتگفت  توانمی

( تربیت اجتماعی گیریجهتدر همین ارتباط رویکرد ). Fathi Vajargah, 2015))برنامه درسی است

برای عضویت فضیلت مدارانه در خانواده صالح و  یریگجهتبا عنایت به منابع و اسناد باالدستی 

. همچنین با هاستگیریجهتجامعه صالح است، که بیانگر توجه اسناد به بعد فردی و اجتماعی 

مشاهده حدود قلمرو ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین که کسب دانش و اخالق 

 گیریجهتنتیجه گرفت که در کل  توانمیاده د قرار مدنظرارتباطی را  هایمهارتاجتماعی و 

و جامع بوده و تلفیقی از موضوع، فراگیر  گیریجهتتربیت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین 

محیط و پارادیم غالب در  براساستربیت اجتماعی بنابراین ؛ واقع شده است رشیموردپذجامعه 

، کردهایرو توانمیآن  لیدر ذو  Yu, 2017).) متفاوت داشته باشد یهاحالت تواندمیجامعه 
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 نیا وجود با ماا  (Kristjansson, 2015) .شدرا متصور  یمختلف هایروشو  ، اهدافاصول ،فیتعار

 تیخود در ترب کردیبه رو دنیبخش تینیع یبرا یآموزش هاینظامهمه  ،هاگیریجهت تفاوت در

 نی. ادینما بیرا تعق یحیه راه صرده و نقشنمو یرویپ یکه از چارچوب مشخص اجتماعی نیازمندند

شناخته  اجتماعی تیترب یدرس برنامه عنوانبه اجتماعی تیعمل در امر ترب برنامه راه و نقشه

رنامه درسی تربیت اجتماعی، بشده است.  فیتعر نیتوسط متخصص مختلف که به اشکال شودمی

 هاینظریهکه براساس  تهسربیتی از تعامالت انسانی، اجتماعی و ت ایتنیدهمنظومه درهم 

آموزشی و تربیتی طراحی و تدوین شده است. در  هاینظامبه قصد تغییر و تحول در  شناختیجامعه

برای  یاتازه یهاافق تواندمی که هست دهیتندرهمدرون این حوزه، ابعاد اخالقی، فرهنگی و سیاسی 

 ان فراهم نماید.آموزدانش اجتماعی د فردی و، تعامالت پیچیده انسانی و اجتماعی و رشیابیتیهو

Malki and mazbohi (2019) روحیه ایجاد تعهد اجتماعی، رهبری، خود به انآموزدانش دستیابی 

 Darton, Sherry and Cersei (1997) گوناگون یهافرهنگ پذیرش ی،پذیرجامعه مدنی،

Fatehizadeh et al (2003) Gay(1980) Almodaresi (2000) تفکر مستقل، پرورش  حیهرو ایجاد

 )Dan)بحث درباره امور اجتماعی  Chao (2017) مشکالت اجتماعی لح Sun(2014) تفکر انتقادی

از  Qian (2017)وضعیت موجود و مشارکت در فرایندهای گروهی  وتحلیلتجزیهو  نقد 2016

 ینیبشیپاعی با نامه درسی تربیت اجتماجتماعی است. بر تربیت درسی هایبرنامه اهداف ترینمهم

 گیریشکلو عناصر برنامه درسی منجر به  هارویهالزم و انسجام بخشیدن به ساختارها،  سازوکارهای

برنامه درسی تربیت  Olson, Fejes, Dahlstedt and Nicoll (2014) شودمیهویت اجتماعی 

 هایفعالیتفیت ابعاد مختلف تفکر و کیاجتماعی ضمن اینکه سطح آگاهی سیاسی و ایدئولوژیکی، 

بسیار مهمی  هایمؤلفهان با آموزدانش، با مجهز ساختن بخشدمیان را بهبود آموزدانشاجتماعی 

را به  هاآن، پذیریمسئولیت، عزت، آزادیهمچون استقالل و تمامیت ارضی، تفکر انتقادی، 

اجتماعی جامعه کمک  پویایی و بهبود اوضاع که این مسائل به کندمیتبدیل  آگاهشهروندانی فعال و 

مختلفی صورت  هایپژوهش. در زمینه تربیت اجتماعی و برنامه درسی تربیت اجتماعی کندمی

 رشد به اجتماعی تربیت هایروش بهبود این نتیجه رسید که به. (McCormack, 2006) گرفته است

 Aran et)است  سانریاری اندیشمندانه و انتقادی هاییادگیری در و کرده کمک جامعه در دمکراسی

al., 2003) هاکتاب تألیف و اجتماعی تعلیمات هایکتاب محتوای در باید این نتیجه رسیدند که به 

 نسبت چنینهم. گیرد صورت تجدیدنظر ایران، امروز یجامعه اساسی مسائل و هاچالش محوریت با

 اقدام کنونی متغیر شرایط و جدید دنیای الزامات و نیازها با متناسب آموزشی، محتوای تدوین به

 هایمهارت میزان: یافتند دست نتایج این به Hosseini Nasab and Dehghani (2008) .گردد

 متوسط و متوسط حد در مجموع در راهنمایی، یدوره اجتماعی تعلیمات کتب در موجود اجتماعی

 مداومت و توالی هایمالک اجتماعی، تعلیمات کتب محتوای دهیسازمان خصوص در بوده، پایین به

 درسی یبرنامه که به این نتیجه دست یافت Hatami (2005 ).است شده ارزیابی مناسب حد در



242   ...عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم 

 

 معیارهای از درصد 4274موجود یبرنامه ؛ واست استوار رفتارگرایی هایآموزه براساس عمدتاً موجود،

 از نیمی حدود فاقد ی،فعل یبرنامه که است ینا گربیان خود که هست دارا را مطلوب الگوی

 کمرنگ بسیار جایگاه دهندهنشان Yavari et al (2013) یهایافتهست ا مطلوب الگوی معیارهای

 Jamali است دوره متوسطه انآموزدانش تربیت شهروندی و آموزش به جانبههمه و اصولی توجّه

Tazeh Kand et al (2013) علوم  درسی هایابکت محتوای درصد 8 از کمتر که نمایندمی بیان

 Mazboohi and Salehizadeh است داده قرار موردتوجه را شهروندی تربیت هایمؤلفه اجتماعی

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر  که اندرسیدهبه این نتیجه ( (2016

 ،دهیسازمان هایشرو و محتوا درسی یعنی: اهداف،چهار عنصر اساسی برنامه  نیازمند طراحی قرآن

که ضمن توجه به  هستارزشیابی در تربیت اجتماعی  هایروشیادگیری و -راهبردهای یاددهی

قرآن  مکتب تربیت، یعنی گنجینه ارزشمند مؤلفه ترینمهممخاطبان این دوره از  هایویژگی

 باشد. مندبهره

 هایویژگیو  اصول که اغلب نشان دادBagheri and Keshavarz (2002 )پژوهش  همچنین نتایج    

، عدم توجه ازجملهتعلیمات اجتماعی رعایت نشده است.  هایکتاببرای عناصر برنامه در  شدهبیان

، عدم توجه به اصل تبیین گراییقانوناصل تبیین ضرورت عدالت اجتماعی، عدم توجه به اصل  به

نیز بیانگر این واقعیت  Dehghani (2011)ی مختلف. نتایج تحقیقات از آرا گیریبهرهضرورت و نحوة 

در کاهش رویکرد  اندنتوانستهدرسی اجتماعی علیرغم تالش فراوان  هایکتاباست که مؤلفان 

معتقد است  Ahmadi (2011) .محوری موفق باشد آموزدانشموضوع محوری و توجه به رویکرد 

 وپرورشآموزشبنیادین تحول سند  باالدستیاسناد  تأکیدالف برنامه درسی دوره دوم متوسطه برخ

گنجانده شده  هاآنان نبوده و یکسری حفظیات در آموزدانشمطابق با نیازهای و برنامه درس ملی 

 Sobhani Nejad (Maleki, 2000) Hosseini(1994)نتایج مطالعات که ارزش علمی چندانی ندارند.

Nasab and Dehghani (2008) Sharaf Bayani (1995) Collinson (1995) Spice (1995) 

General Education Curriculum Guide (2007) هایبرنامه هایهدفعدم تحقق  دهندهنشان 

 است.ر تربیت اجتماعی موجود ناظر ب هایبرنامه ناکارآمدیو درسی تربیت اجتماعی 

ش وجودی نیاز به درک ارز زیرا که دارد،ان آموزدانشنقش به سزایی در تربیت  وره متوسطه دومد

واقعی در زندگی، استقالل، برقراری روابط سالم با دیگران و  هایهدف، انتخاب خودآگاهیخویشتن، 

به  ؛ ورودمینیازهای نوجوان در این دوره به شمار  ترینمهماجتماعی الزم، از  هایمهارتکسب 

ارآموزی اجتماعی ک و ترتازه هایفعالیت، شروع تروسیعبیشتر و  هایمحیطحضور نوجوان در دلیل 

(Nadimi, Bruges, 2006( و افزایش بینش اجتماعی )Shaari Nejad (2002  و نیاز نوجوانان به

رشد مناسب و  هایزمینهفراهم کردن  Aghazadeh (2006 تقویت و تعمیق باورهای اجتماعی )

در راستای این بر این اساس و جامعه ضروری است و  هاآندر بعد اجتماعی برای  خصوصبهمطلوب، 

ی که با نیازهای خاص رشد اجتماعی نوجوانان و جامعه منطبق باشد تدارک هایبرنامهنیازها باید 
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 هایارزشمسائل اجتماعی،  جانبههمهضمن بررسی و Nadimi & Bruges (2006 دیده شود. )

ر منابع معتبر سایو  باالدستیبا مرور عمیق اسناد نیازهای اجتماعی نوجوانان  و هاویژگیاجتماعی، 

سازی  مناسب برای درونی هایروشعالوه بر داشتن محتوایی غنی، از  هابرنامه تا شود تالش موجود

عمل که بتواند  برنامه راه و بنابراین در این میان وجود نقشه؛ برخوردار باشنددر نوجوانان  هاارزش

بر همین مبناست که  ؛ ورسدیمین تربیتی باشد؛ ضروری به نظر برنامه درسی چن کنندهمنعکس

عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم مبتنی بر الگوی »طرح موضوعی با عنوان 

تدوین برنامه درسی تربیت اجتماعی ؛ چرا که کندمیموضوعیت پیدا  «و الزامات هایویژگیتایلر: 

 میزان بر مستقیم ( تأثیری... و ، ارزشیابیهاروشهداف، محتوا، عناصر برنامه درسی )ا براساس

و Hosseini Nasab and Dehghani (2008)اهداف تربیت اجتماعی دارد  به انآموزدانشدستیابی 

گوناگون اجتماع به تعالی و رشد جامعه کمک  هایعرصهدر  آگاه پویا و در تربیت نسلی تواندمی

 هاآن ارتباط چگونگی و درسی برنامه در عناصر، این قرار گرفتن نوعلذا  Mir Arefin (2010نماید. )

و محقق در واقع در جهت  Maleki (1994) دارد مستقیم ان، نقشآموزدانش اجتماعی تربیت در

به سبب اینکه چنین الگویی  ؛ وداردمی گام بر گوی مطلوب تربیتیدر قالب یک ال هاآن دهیسازمان

بیانگر این نیز ه تربیت اجتماعی مختلف در حوز نتایج تحقیقاتو  موجود نبودتوسطه در دوره دوم م

مشاهده  هاییضعفشده است و کمبودها و نحاصل  بارهنیدراکه رضایت کافی  بودند واقعیت مهم

محقق بر آن شد تا چنین  .است اجتماعی تیبعد ترب نمهجور ماند دهندهنشان ؛ کهشودمی

 یخصلت منف نیو کمرنگ کردن ا یژوهش پخأل نیکردن ا پر روازاین رار دهد؛ق مدنظرموضوعی را 

 تیترب یدرس برنامه شبردیدر توسعه و پ تواندمی حاضر پژوهشدر  اجتماعی تیترب یدرس در برنامه

با بنابراین ؛ داشته باشد ینقش مهم یآموزش نظام متوسطه دومدر مقطع  الخصوصعلی ،اجتماعی

و تناسب  هابرنامهآموزشی منوط به بومی بودن  از عوامل مؤثر در موفقیت هر نظام علم به اینکه یکی

از  گیریبهرهضمن  است درصدد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است محقق هایویژگیالگوهای آن با 

اسناد باالدستی ابتدا عناصر برنامه که شامل هدف، روش، محتوا و  ویژهبهمنابع معتبر گوناگون و 

را  (دومتربیت اجتماعی در دوره متوسطه  هایویژگیب با متناس و نظریه تایلر بر مبنایبی )ارزشیا

باید  هاییویژگیچه  دومدر دوره متوسطه  که این عناصر دتعیین کرده و در این راستا مشخص کن

 :زیر مطرح گردید سؤالدر جهت تحقق این هدف داشته باشند؟ 

 

 پژوهش سؤال

تایلر  الگوی براساسدوره متوسطه دوم عی برنامه درسی تربیت اجتما اساسی صرعنا هایویژگی -1

 ؟اندکدم
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 پژوهش شناسیروش

پدیدارشناسیی  انجام شد. تفسیری پدیدارشناسیو با استفاده از روش  کیفیحاضر با رویکرد  پژوهش

نیان در میورد آن آ بای از افیراد براسیاس تجیارگاه عدهبه توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دید

ای از افراد است. معموالً از دیدگاه گروهیی پی فهم تجارب مشترک عده بنابراین در؛ پردازدپدیده می

از طیرح و هیدف  متیأثروش، ر در ایین کنندگانمشارکتمالک انتخاب  .شوداز خبرگان استفاده می

میه درسیی تربییت لی برناهدف پژوهش حاضر کاوش و کشیف عناصیر اصی کهازآنجایی. پژوهش بود

نبال افرادی بود که تجربه مشترکی با موضیوع پیژوهش داشیته باشیند، گر به د، پژوهشاجتماعی بود

را برای پژوهش ایجاد کنند. از ایین نظیر شییوه  اعتمادپذیریو  اثربخشبتوانند مشارکت  کهنحویبه

درک عمیقیی از  شیدهخابانتهدفمند از نوع گلوله برفی بود تیا بتیوان از طرییق افیراد  هاآنانتخاب 

دو مالک، به شرح زیر اتخیاذ شید  کنندگانمشارکتبه دست آورد. برای انتخاب  طالعهموردمموضوع 

تخصص علمی: افیرادی کیه دانیش کیافی در زمینیه الف:  که داشتن یکی از این دو شرط الزامی بود:

کتیاب،  تیألیفاجتماعی بیه یعنی در ارتباط با موضوع تربیت ؛ مباحث تربیت اجتماعی را دارا هستند

 ریزیبرنامیهتجربه عملی: افرادی کیه تجربیه کیافی در حیوزه ب:  .اندپرداختهرح پژوهشی مقاله و ط

حیوزه متخصیص در اعضای هییات علمیی مصاحبه  در کنندگانمشارکتبر این اساس  .درسی دارند

عالمیه  هایدانشیگاهاز  ، تربیت اجتماعی، فلسفه تعلیم و تربییت و روانشناسیی تربیتییبرنامه درسی

 کیرد پیدا ادامه زمانی تا افراد گزینش فرایند. شهید بهشتی بودند تربیت مدرس و، تهران، طباطبایی

 اشیباع حصیول تا هاداده آوریجمع لذا. نشد پدیدار جدیدی داده هیچ اطالعات کسب جریان در که

 طرییق از ،هیاداده آوریجمع. رسید نفر 14 به کنندگانمشارکت تعداد نهایت در و یافت ادامه نظری

 مصیاحبه شیروع بیرای کلیی سؤاالت ابتدا که صورت این به. گرفت انجام ساختاریافته نیمه مصاحبه

 و قبلیی وقیت تعییین بیا هامصیاحبه. شیدمی هیدایت مصاحبه روند ،هانمونه پاسخ براساس و مطرح

 شیده، انجیام هیایهماهنگی از پیس ترتییب بدین. گردید انجام کنندگانشرکت نظر با محل انتخاب

 و شیرایط حسیب بیر مصیاحبه هیر زمیان مدت. شد انجام کنندگانمشارکت کار محل در هابهاحمص

 و مشخصییات( 1جییدول در ). انجامیییدمی طییول بییه دقیقییه 22 تییا 54 از کنندگانشییرکت تمایییل

 .است شده ارائه پژوهش در کنندگانمشارکت شناختی جمعیت هایویژگی
 نندگانککتمشار شناختی جمعیت هایویژگی (1) جدول

 تعداد برگزاری محل علمی رتبه کنندگانمشارکت

 ریزیبرنامه تربیت اجتماعی،متخصصین حوزه 

تربیتی و فلسفه تعلیم و  شناسیروان، درسی

 تربیت

 استاد، دانشیار، استادیار
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی
5 

 5 دانشگاه تهران ، دانشیاراستادیار

 4 دانشگاه تربیت مدرس دانشیار

 5 شهید بهشتی استاد، دانشیار، استادیار
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 ,Maarofi and Yosafzadah). شید اسیتفاده مضیمون تحلیل روش از هاداده وتحلیلتجزیه برای    

تعرییف  گیرند قرار مدنظر باید محتوا وتحلیلتجزیه در که واحدهایی ترینپرارزش را مضمون (2009

 .شیودمی مستفاد پاراگراف یا هملج یا کلمه یک از که تسا خاصی معنای مضمون از منظور. اندکرده

مضیمون  چند است ممکن جمله یک چون ،کنندنمی اشغال را مشخصی و خاص فضای مضامین این

 بالفاصیله بنیابراین؛ باشید داشته مضمون یک فقط است ممکن متن، پاراگراف چند یا و باشد داشته

توصیف  و هامصاحبه مکرر و دقیق خواندن با سپس. دشمی سازیپیاده مطالب مصاحبه، نجاما بعد از

سطر  به سطر دوم مرحله در. شدمی هاآن با شدن احساس هم و بهتر درک در سعی کنندگانشرکت

 .شید گذاریعالمت پژوهش اصلی موضوع با مرتبط دارمعنی جمالت و گرفت قرار موردبررسی هاداده

بازخوانی  از پس و آغاز کدها بندیدسته بعد مرحله در .شدند کدگذاری شده، استخراج معانی سپس

به  اصلی هایتم و شد داده قرار موضوعی هایخوشه و هادسته درون شده احصاء مفاهیم کدها مکرر

مکیرر  رطوبیه آمدهدسیتبه هایپاسیخ ابتدا استقرایی رویکرد با ،هاداده وتحلیلتجزیه در. آمد دست

یافت  تداوم گذارینام و کدها استخراج تا پیوسته فرایند این که شدند بازخوانی کدها استخراج جهت

سیپس  و شیدند بندیدسیته طبقیاتی به هایشانتفاوت یا و هاشباهت براساس کدها بعد مرحله در و

در  بیا پیژوهش اییپایی و رواییی. شد بیان کنندگانمصاحبه از دسته هر به مربوط هایقولنقل نمونه

قیرار  ارزییابی میورد 5اعتمادپیذیری و 4وابسیتگی ؛2پذیریانتقال ،1باورپذیری: یارعم چهار گرفتن نظر

و  کندمی اشاره است، آن بررسی پی در محقق که اجتماعی سازه کافی بازنمایی به باورپذیری. گرفت

تطیابق  مسیتمر، مشاهده دادها، اب مدتطوالنی درگیری و بررسی یرنظ اقداماتی کردن باورپذیر برای

صیورت  همکیاران بیا گفتگو و خام یهاداده تفسیر بررسی متضاد، یهاداده تحلیل ،هایافته ونیهمگ

ثبیات  به وابستگی؛. است پژوهش به کمی رویکرد در نتایج پذیریتعمیم مشابه ؛پذیریانتقال. گرفت

 یهیادهدا ویژگیی تأییید مییزان بیه مؤلفیه ینا بودن پذیر تأیید و کندمی اشاره زمان طول در نتایج

 ,Momeni Rad, Ali Abadi, Fardanash) .کنیدمی اشیاره خواننیدگان توسط پژوهشگر موردبررسی

and Mazini, 2013) مجیدد کدگیذاری شییوه از کدگذاری، فرایند اعتبار بررسی برای منظور این به 

 دادن قیرار بیا ،هایافتیه سنجی اعتبار فرایند در. شد استفاده هامصاحبه از درصد بیست برای حداقل

 آییا کیه برسیند نتیجیه این به کردند سعی پژوهشگران ،کنندگانمشارکت اختیار در هامصاحبهمتن 

 از اسیتفاده بیا هیاداده تحلیل فرایند طی در همچنین خیر؟ یا است درست مصاحبه از هاآنادراکات 

 از ،کنندهرکتمشیا غییر خبرگیان و کنندگانمشیارکت بیازخورد ،هایافته همگونی ؛ تطابقهایروش

 .شد حاصل اطمینان هاتحلیل اعتبار

 

                                                           
1. Credibility 

2.Transferability 

3. Dependability 

4. Conformability 
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 هایافته

نشان دهندة  تواندمی که شد استخراج فرعی مقولة 21 و اصلی مقولة 12 ،هاداده تحلیل از پس

 هایویژگیاین استخراج . باشد عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی هایویژگیخبرگان از  شناخت

مالزم  ماهیتاًج از بیانات مدرسان که ات عینی و صریح و دیگری استنتابه دو طریق انجام شد: از بیان

 .شودمی اشاره هاآندر ادامه به  ؛ کهبود ادبیات نظری پژوهشبا 

 عنصر هدف:

 در شدهشناسایی هایمؤلفه زیر ترینمهم درسی تربیت اجتماعی ریزیبرنامهدر مورد عنصر اهداف  

شامل توجه  اصول تدوین اهداف :الفاز  عبارتند پژوهش نای نتایج ارتباط با عنصر هدف طبق

اجتماعی اساسی و پایه،  هایارزشنگرش و رفتار، توسعه و شناسایی  متعادل به سه سطح شناخت،

: ب، هم گرا بودن اهداف. تریافتهتکاملبر اهداف  تأکیدا سطح نیازهای رشدی دوره، تناسب اهداف ب

 هایارزشسعه هویت بومی و اسالمی، توسعه اجتماعی، توتوسعه هویت  شناختی شامل اهداف

کردن تفکر در  ترقویان دوره، توجه به آموزدانشفرهنگی و اجتماعی، تعمیق شناخت نیازهای 

تقویت توجه به حقوق : اهداف عاطفی شامل ج اجتماعی. هایآسیبشناخت  آموزشباالترین سطح، 

 وتحلیلتجزیه، ایجاد و تقویت نگرش نسبت به هایستگشای تحققی عالقه برا جادیایگران، خود و د

، ایجاد عالقه به خودشناسیاجتماعی، ایجاد عالقه و انگیزش به مفاهیم دین و معنویت و  هایآسیب

 : اهداف مهارتید...ادی، صلح، دوستی، عدالت، عدم تبعیض نژآزادیهویت، مطلوب مانند  هایارزش

مادالعمر )تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله، تفکر  هایییادگیرجهت  هایمهارتتقویت شامل 

در جامعه محلی و ملی، ایجاد مهارت تحلیل  مؤثر( مهارت و نگرش الزم برای داشتن نقش ...انتزاعی،

سعه تو آموزش اهداف این دوره از "مدرس حوزه مطالعات برنامه درسی عقیده دارد:  گری اجتماعی.

باعث تقویت روحیه  پذیریمسئولیت آموزشارزشی مانند  مثالًست اجتماعی ا هایارزشو شناسایی 

 ".شودمیره ان این دوآموزدانشدر  ری اجتماعی و انتقادگری و خالقیتگتحلیل

نگرشی  ،توجه متعادل به سه سطح شناختی ":داردمیمدرس حوزه فلسفه تعلیم و تربیت اذعان     

دالیلی که  ترینمهم ا کهزیرن باشد متخصصا مدنظر و همگرا بودن در این سه سطح باید و مهارتی

نرسند عدم  کران به سطح باالیی از تفآموزدانش و اهداف تربیت اجتماعی محقق نشود شودمیباعث 

 "...این سه حوزه استاهداف در  پوشانیهمهمگرایی و 

 

 عنصر محتوا

اجتماعی در دوره دوم  بیتتر موردنظریری برای نیل به اهداف یادگ هایفعالیتچه محتوا و  -

 متوسطه باید تعیین شود.
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بخش شناختی، در سه توا و محل بروز اهداف برنامه درسی تربیت اجتماعی در مح کهآنجائیاز 

که  اصول انتخاب محتوا الف: هایمؤلفهتوجه به  پژوهش این نتایج طبق. هستنگرشی و مهارتی 

ران و سطح عالیق و سطح درک و ا نیازهای فراگی، تناسب محتوا بمحتوا با اهداف ینهمخواشامل 

بر وسایل  تأکیدمحتوا، افزایش نقش فراگیران در تعیین محتوا  ارائه هایشکلتنوع در  فهم آنان،

اصول و ب:  محتوا عنوانبهدرسی، توجه به رفتار افراد  هایکتاببجای توجه صرف به  آموزشیکمک

بر  تأکیدبر الگوی مارپیچی،  تأکیداصل استمرار و ه ه بتوجکه شامل  دهی و ارائه محتوا-انسازم

، تنظیم عمودی و افقی محتوا با کننده هدهو محتوای متسا شدهتعیینتعادل بین محتوای از پیش 

 رس حوزه مطالعات برنامه درسیمد ضروری خواهد بود. هستصبغه اجتماعی باال، محتوا تلفیقی 

روحیه همکاری و  اگر مثالًود اهداف برنامه درسی خواهد ب محتوا حتماً ناظر به "دارد:ار میاظه

 هست برای بحث اهداف در نظر بگیرید محتوای که نیاز عنوانبهفردی و اجتماعی  یمساعکیتشر

بعد  اجتماعی را اواًل شناسایی کنند مسائلاست که نوجوانان دوره دوم  هایفعالیتاین اهداف شامل 

و همکاری و رفاقت  مساعیتشریکدر فرایند  هاآننگرشی و مهارتی باید ببینیم در سطح دانشی و 

استاد حوزه مطالعات برنامه  "یا نه.  روندمیهست بیش  هادورهکه مطابق با نیازهای سنی این 

و هم از  شدهطراحیمحتوای از پیش  هم از زنیممیوقتی از محتوا حرف  ":داردمیدرسی اذعان 

در محتوای تربیت اجتماعی زیرا که محتوای  مخصوصاً صحبت کنیم. محتوای متساعد شونده باید

 "...غة اجتماعی باالیی داردمتساعد کننده خودش صب

 

 آموزشعنصر روش 

که باعث زنده کردن  مدرسان بود تأکیدبا هم مورد یادگیری همراه  هایفعالیتآموزشی و  هایروش

 طبق آموزشروش  ارتباط با در شدهاییاسشن هایمؤلفه زیر ترینمهم شودمیمحتوای آموزشی 

بر  تأکید که شامل یادگیری -یاددهی هایروشاصول گزینش  از الف: عبارتند پژوهش این نتایج

و یادگیری با اهداف و  آموزش هایروشمحوری، همخوانی  آموزدانشعال و تدریس ف هایروش

بستری مناسب برای به، فراهم آوردن برای اشتراک تجر آموزشر مناسب در محتوا، فراهم آوردن بست

؛ برای تربیت اجتماعی غیرمستقیم آموزشبا صبغه اجتماعی باال، اهمیت باالی  هایروشاستفاده از 

استفاده از روش ایفای نقش و  که شامل یادگیری -یاددهی هایروشرویکردها و  انواعب:  و

 هایروشبر  تأکیدحل مسئله،  هایشروای مشترک با هگری، تعیین پروژه، روش کاوشگوییداستان

 .همکاری روش همیاری و ،گریپرسشو  بحث کالسیتفکر،  هایمهارتپویا و فعال جهت تقویت 

بحث کار ما در حوزه برنامه درسی تربیت  ترینجذاب ":گویدمیمدرس حوزه مطالعات برنامه درسی 

 اندرسیدهی و بلوغی یت جنسیتان به هوآموزدانشست و چون هاروشاجتماعی در دوره دوم بحث 

مشارکتی  هایروشکار معلم این است که از طریق ایجاد روابط دوستانه از نوع عاطفی و انسانی از 

گروهی و تیمی به شکل مشارکتی معموالً از بحث گروهی و کارهای  ستفاده کند.امبتنی بر احترام 
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 اک تجربه دارند یادگیری برایشانتراش و چون برندمیان و جوانان لذت الب پروژه نوجواندر ق

 "خوشایند است.

 

 عنصر سنجش و ارزشیابی

مانند دیگر عناصر مطابق با منطق مدرس  ست وسنجش و ارزشیابی عنصر دیگر برنامه درسی ا

نصر سنجش و عارتباط با  در شدهشناسایی هایمؤلفه زیر ترینمهم. شودمیبرنامه درسی طراحی 

وجه و تشامل  ارزشیابی هایروشاصول ناظر بر  الف:از:  عبارتند پژوهش نای نتایج طبق ارزشیابی

فرایندی  جه به ارزشیابیفراگیران، تو هایتفاوتها و  ، توجه به قابلیتتشخیصی اهمیت به ارزشیابی

، محتوا و ا اهدافمتنوع و ترکیبی بودن ارزشیابی کمی و کیفی، تناسب ارزشیابی ب ،و مستمر

ارزشیابی چند جانبه  ،یابیخودارزر گیری پرسشنامه بکا شامل: ارزشیابی یهاروشب:  .،هاروش

مهارتی و عملیاتی، استفاده از ابزارهای کیفی  هایارزشیابیاولیای مدرسه و والدین،  ،توسط معلمان

ار، ارزشیابی پوشه ک ان و داشتنآموزدانشتوسط  خودارزیابی (، مصاحبه،لیستچک)مشاهده، 

اگر ":گویدمیمدرس حوزه برنامه درسی  اگیران در ارزشیابی.افزایش سهم فر مدیگر،متربیان از ه

تی اهدافی مهار عمدتاً ن به اهداف تربیت اجتماعی که ان در رسیدآموزدانشبدانیم که  قرار باشد

سب با آن هدف ارتی و عملیاتی متنامه هایارزیابیباید از  قطعاً  اندآمدهنائلهستند به چه میزانی 

 " ...استفاده کرد
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 عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی هایویژگی (:1)شکل 

 

 گیرینتیجه

آمد هدف تربیت اجتماعی  به دستو بررسی اسناد  نظرانصاحبمطابق تعاریفی که از تجربیات 

ه فرد از طریق شناخت اجتماعی است ک هایشایستگیو  هاتوانمندی، هاصالحیترسیدن به 

 ؛ واسالمی رفتار کند -متناسب با فرهنگ بومی هاآن وتحلیلتجزیهی اجتماعی و جارهاو هن هاارزش

لذا هدف پژوهش  یابدمیکه گفته شد تحقق تربیت اجتماعی از طریق برنامه درسی تبلور  طورهمان

ایه چهار عنصر هدف/ محتوا/ برنامه درسی تربیت اجتماعی بر پ عناصر هایویژگیحاضر شناسایی 

درسی است. به  ریزیبرنامه هایمدلتمامی مشترک عناصر  تریناصلی عنوانبهرزشیابی روش/ ا

مالزم با  ماهیتاًکه  نظرانصاحباجماع نظر این عناصر با توجه به  هایویژگیهمین منظور اخص 

اصول انتخاب بایستی به  اهداف نتایج نشان داد که در بعدشود. بیان می است ادبیات نظری پژوهش

سه سطح شناخت، نگرش و رفتار در تدوین اهداف تربیت توجه متعادل به که شامل اف اهد
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سطح تفکر در سطوح باال  توسعه ،اجتماعی و اساسی هایارزششناسایی توسعه و  ،اجتماعی

شناخت  آموزش توسعه هویت اجتماعی، ،( مهارت تحلیلگری اجتماعیانتزاعی انتقادی، حل مسئله،)

توجه به حقوق خود و  ،هاآن وتحلیلتجزیهتاری، گفتاری( و اجتماعی )معرفتی، رف هایآسیب

با  هایافتهاین  توجه شود با سطح نیازهای رشدی دورههمگرا بودن و همپوشانی اهداف ، دیگران

 ,.Babbitt (1975) Skyro translated by Kalbasi (2013) malki (2005) Fozuni et alنظرات

(2016) Poursalim (2019) Rahimi (2019) Yazdani (2018)  .هایافتهدر تبین این همخوانی دارد 

اجتماعی  هایارزش اجتماعی است. هایشایستگیاجتماعی رشد تربیت  هدف باید گفت که

از رشد و تعالی در سطحی  که فراگیر باید به گرددمییی تعریف هاشایستگیو  هاصالحیت صورتبه

 به پرداختن صرفو از باشد  مدنظر یتجامعتوجه به بعد  اهداف و مقاصددر تعیین . دست یابد هاآن

دانشی، بینشی و  گانهسهبه ابعاد  و هماهنگ به توجه متوازن خودداری شود و یاهداف شناخت

اهمیت ماعی اساسی و پایه اجت هایارزشمصادیق  شناساییاین اوصاف  با ..مهارتی چرخش نماید

برای اول آنکه . قرار داد مدنظررا  چند نکته باید اجتماعی هایارزشفرایند گزینش  در و باالیی دارد

نست که الزمه آن ای ؛ کهاستفاده گردد یافتهتکامل اهدافاجتماعی از  هایارزششناسایی و گزینش 

د. بهره برمنابع دینی مانند آیات و روایات و مستند تاریخی و اجتماعی  وبا مراجع به منابع مکتوب 

(2019) Aghili  اهداف با هم همگرا  باید تالش گردد اجتماعی هایارزشو ارائه این  انتخابدر دوم

 در ،بر نتایج پژوهش تأکیدبا  .ام ارزشی ارائه گرددنظاز  یمجموعه صورتبه هاارزشاین  باشند تا

هدف واالی  عنوانبه فراگیراناجتماعی  هویت و شخصیت پرورش اجتماعیدرسی تربیت  برنامه

ان بتوانند ضمن آموزدانشتا  گیرد. قرار موردتوجهباید  دانش، نگرش و مهارت سطوح در اجتماعی

مانند  هایارزش اجتماعی در بکار گیری هایشایستگییگران و تحقق توجه به حقوق خود و د

 د برایونشدر جامعه محلی و ملی متمرکز  مؤثر یتن نقشبرای داش صلح و ...، عدالت، آزادیهویت، 

مطابق  مهارت تحلیل گری اجتماعی فراگیران، تفکر در سطوح باال،اهداف باید به پرورش  تحقق این

 .گردد توجه هاآنتوجه به سطح توانایی  باو ان آموزدانشنیازهای  با شناخت

هر . عالوه بر ظارودمیه از هر محتوا انتظار نتایج نشان داد که اولین چیزی کدر بعد محتوا     

یازهای فراگیران و محتوا با نتناسب  هماهنگ و توازن محتوا با اهداف، تناسببهبایستی مناسب، 

تنوع در  ،محتوای تربیتی استفاده از متربیان در تعیین ،هاآنسطح درک و فهم سطح عالیق و 

 ت بهتقویت نگرش نسب ،، کاربردی، نظری و تحلیلیعملیاتیمحتوا، مانند محتوای  ارائه هایشکل

 هایکتاببجای توجه صرف به  آموزشیکمکبر وسایل  تأکید ،اجتماعی هایآسیب وتحلیلتجزیه

و  هاشایستگی در زمینه کسبتوجه به اصل استمرار در مفاهیم و استفاده از الگوی مارپیچی  ،درسی

 ،دارند باالیی اجتماعی صبغة که محتوای تنظیم در یتوال رعایت و نیازهاپیش رعایت ،هامهارت

 بر محتوای تلفیقی تأکید ،و محتوای متساعد کننده شدهتعیینتعادل بین محتوای از پیش  تأکید

 fathi vajargah (2016) mazbohi and salahizadeh (2016)با نظرات هایافتهتوجه شود. این 
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Maleki (2016) Karam Afrooz et al., (2011) Maleki (2005) Tiwari and Hankins (2005) 

Lavi (2005) Chen, Ming, Hee (2009) Vashghani Farahani (2003) Ernstein (2008) 

 محتوا باید از اهداف گرفته شود و مانند کهگفت  توانمی هایافتهر تبیین این د همخوانی دارد

 در محتوایاظهار داشتند محل بروز اهداف  انکنندگمصاحبهاکثر  اشته باشد.یت داهداف باید جامع

 در سه سطح "کاربردی" صورتبهنسجم و متوازن تربیت اجتماعی در یک سطح مبرنامه درسی 

محتوای  صورتبه شدهنشیگزمحتوا  ارائه هایشکل. تنوع در هستدانشی، نگرشی و عاطفی 

قرار گیرد تا  مدنظرمکتوب باید  صرفاًپرداختن به محتوای  یجابهتحلیلی، عملیاتی و کاربردی 

بخشی از  صورتبهرا نیز  آنان رفتار ،انآموزدانشیق نیازها و عال ،هاییتواناه سطح توجه بضمن 

 وجود محتوای که صورت نیا در غیر قرار دهد. موردنظراعی محتوای برنامه درسی تربیت اجتم

نتواند با آن ارتباط برقرار کند محتوا  د و فراگیرو فهمی در یادگیرندگان ایجاد نکن درک گونهچیه

رهنگی و ف هایآسیباز سوی با توجه به Malaki  (2016).باشدمیلوب تربیت اجتماعی نمط

اجتماعی در بین  هایآسیب وتحلیلتجزیهتقویت نگرش نسبت به  استاجتماعی که متوجه جامعه 

 منظوربه رسدمیی به نظر ان دوره دوم متوسطه برای داشتن اجتماعی سالم ضرورآموزدانش

رفتارهای پر خطر اجتماعی تقویت تفکر فراگیران در باالترین سطح )تفکر و پیشگیری از این 

 صورتبهتربیتی و یادگیری )در سه سطح شناختی و نگرشی و عملیاتی  یهاحوزهخالقیت( در تمام 

قرار گیرند تا  مدنظرد حوزه برنامه درسی تربیت اجتماعی بای ازجملهو هماهنگ(  دهیتندرهم

 دهیسازمانبرای  اجتماعی را داشته باشند هایآسیبو  مسائلتحلیلگری ارت مه متربیان بتوانند

اصل تکرار و  هاآناجتماعی و تحقق  هایمهارتو  هاشایستگیدر کسب  شدهانتخابی محتوا

یادگیری  هایزمینه چراکهرد یگباید به جد تحت توجه قرار  الگوی مارپیچی با استفاده ازاستمرار 

 انآموزدانش در اجتماعی مسائل تحلیل و تفکر قدرت پرورش و ان فراهم کردهآموزدانشعمیق را در 

 شدهتعیینتعادل بین محتوای از پیش  تأکید دهیسازمانویژگی مهم دیگر برای  .دیینمایمرا فراهم 

از طرفی چون  شودمیمحتوا  ارائهف در انعطا آمدن به وجودو محتوای متساعد کننده بود که باعث 

ضمنی( با صبغه اجتماعی باالست لذا رعایت ماعی دارا محتوای متساعد کننده )ت اجتتربی

 ی و افقی محتوا الزم و ضروری است.در تنظیم عمود ، وحدت و انسجامو توالی نیازهاپیش

 یریکارگبهی اجتماعی از طریق هدف تربیت اجتماعی آماده ساختن افراد برای زندگ کهییازآنجا    

است بایستی  ازیموردنی هاصالحیتو  هامهارتو  هادانشسب برای انتقال و پرورش منا هایروش

ت اجتماعی یاددهی و یادگیری تربی هایروشو انتخاب رویکردها و  هاروشدر اصول گزینش این 

اجتماعی باال که منجر به  تدریس با صبغه هایروشاز در بعد اصول آید و  به عملدقت نظر 

تدریس فعال  هایروش ،غیرمستقیم هایروش ،شوندیمت و مشکالت اجتماع حل معضال پاسخگوی

ای مشترک با روش هپروژه ،کاوشگری :هایروشاز خاب تدر بعد ان ،استفاده گردد محور آموزدانشو 

ایفای  ،اری و همکاریهمی ،انآموزدانشرکت پرسشگری توأم با مشا بحث گروهی و ،حل مسئله
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 Zips (2010) malki (2016) Karjur Avery (2008) یهایافتهبا نتایج  ؛ کهتفاده شوداس گوییداستاننقش و 

Hamedani, Haqqani and liaghatdar (2011) mermohamadi and abedi (2010) Joyce et al., Translated by Behrangi 
(2007) hajhoseni (2011) Wriersema (2009) Green et al., (2004) Karami et al., (2014) Dinarvand et al., (2016) 

Mazboohi (2019) and fathi vajargah (2011) Maleki گفت که  توانمی هایافتهن این یدر تبی همخوانی دارد

 یریکارگبهدر هدف تربیت اجتماعی آماده ساختن افراد برای زندگی اجتماعی است باید  کهییازآنجا

 یریکارگبهبیاید و از طریق  به عملناسب با اهداف دقت نظر یادگیری مت-یاددهی  هایروش

که فراگیران بتوانند مسائل اجتماعی را با ذهنی خالق و پویا تحلیل و  یاگونهبهمناسب  هایروش

مشارکتی  یهاروشتبدیل شوند دقت شود کاربست  گراقانونو  مسئولبپذیرند و به افرادی 

( در سه حیطه ...وش حل مسئله، همیاری و بحث گروهیای مشترک با ره)کاوشگری، پروژه

بر  تأکیدو  غیرمستقیم آموزشجایگاه باالی  دهندهنشانمتوازن  طوربهشناخت، نگرش و مهارت 

 در این نوع برنامه درسی خواهد بود عالوه بر این با محور آموزدانشتدریس فعال و  هایروش

ع برنامه درسی فقط به محیط کالس درس و مدرسه پذیرفتن این واقعیت که یادگیری در این نو

علمی نیست بلکه باید  یهاتیواقعوظیفة معلمان در فرایند آموزشی، تنها انتقال  ؛ وشودنمیمحدود 

ع تبدیل ان به فعاالن کنشگر در اجتماآموزدانشموقعیت مطلوب یادگیری معنادار را فراهم کنند تا 

برای مشارکت کامل  ازیموردن هایمهارت به تمرین بسیاری از ان عمالًآموزدانششوند. بدین ترتیب 

یک شهروند جامعه و  عنوانبهاجتماعی  هایفعالیتیک عضو، در  عنوانبهخانواده  هایفعالیتدر 

 .پردازندیمیک شاغل موفق در اجتماع نیز 

پیوسته  صورتبهید با برنامه درسی تربیت اجتماعی که ارزشیابی نتایج نشان دادارزشیابی  در بعد

از  از انجاییکه هدف و مبتنی بر خود ارزشیابی، هم ارزشیابی و ارزشیابی گروهی باشد.ام گیرد انج

رفتار انسان پیوسته  کهازآنجایی واجتماعی است  هایشایستگیاین نوع ارزیابی میزان تحقق 

لذا وجود  شودنمیعی حاصل ارزشیابی نتیجه قط بارکیبا در جریان است یک فرایند مداوم  صورتبه

 ،فراگیران یهاتیقابلتوجه به ، هاروشزشیابی با اهداف، محتوا و تناسب ار ،ارزیابی استمرار در

و  چندجانبهارزیابی  ،انآموزدانش ارزشیابی توسط خود ،افزایش سهم فراگیران در ارزشیابی

مهارتی و  هایارزیابیفاده از است ،انآموزدانشیران و والدین و خود ن مدمشارکتی توسط معلما

ان و استفاده از آموزدانشی مهارتی و عملیاتی هاتوانمندیو  هاشایستگیتقویت  منظوربهعملیاتی 

، مشاهده و لیستچکابزارهای گوناگون کیفی ارزشیابی متناسب با نیازهای واقعی یادگیرندگان مثل 

 Skyro translated by Kalbasi (2013) Seraji and Shakori (2020) یهاافتهیبا نتایج  ؛ کهقرار گیرد موردتوجهمصاحبه 

Yari Gholi and Zarghami (2014) yazdani (2018) agheli (2019) shafiei (2010) Kirk Patrick translated by Safaei Movahed, 

مانند دیگر  ابیعنصر سنجش و ارزشیگفت که  توانمی هاافتهیدر تبیین این همخوانی دارد.  (2015)

و  هاشایستگیعناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی بایستی مطابق با منطق مدرس و با هدف کسب 

برای تحقق این  هماهنگ در سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی طراحی شود. طوربه هامهارت

یک  عنوانهبمستمر انجام گیرد زیرا که تربیت اجتماعی پیوسته و  صورتبهویژگی ارزیابی باید 
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به  ؛ واز تعامالت انسانی، اجتماعی و تربیتی همیشه جریان دارد دهیتندرهمفرایند مداوم و مجموعه 

قرار گیرد  مدنظرمهارتی و عملیاتی  هایارزیابیاستفاده از  دلیل ماهیت کارکردی تربیت اجتماعی

 استواقعی و عینی  صورتبهان آموزدانش اجتماعی هایآگاهیپرورش  توسعه ومیزان هدف،  چراکه

تحقق  یبرا Maleki and Mazboohi (2019) به پایه دیگر هیپاکیابزاری برای ارتقا از  عنوانبهنه 

از ابزارهای کیفی گوناگون و همچنین ارزشیابی متناسب  تربیت اجتماعی مهارتی و عملیاتی اهداف

دیگر  عنوانبه (، متوسط و قویفنیازهای واقعی یادگیرندگان )در سه سطح ضعیو  هاییتوانابا 

و  کارپوشه صورتبهفردی  هایارزیابیاستفاده از . قرار گیرد مورداستفادهارزشیابی  هایروش

دیگر و ارزیابی مربیان و متربیان از یک ارزیابی صورتبه چندجانبه هایارزیابی، خودارزیابیپرسشنامه 

در ابعاد فردی اجتماعی متربیان  هایمهارتت بررسی وضعی منظوربهن، برای کمک به مدارس والدی

 هایروشمرسوم ارزیابی در این نوع برنامه درسی است. همچنین از دیگر  هایروشاز و اجتماعی 

و  هایآگاهو کتبی برای سنجش میزان شفاهی  صورتبهتکوینی و پایانی  هایارزیابیمرسوم، 

 استفاده نمود. توانمینیز  اجتماعی هایگیشایست

 

 یگذاراستیس و عمل برای پیشنهادهایی بر تأمل

درسی تربیت اجتماعی  هایبرنامهمبنایی برای تدوین  عنوانبهپیشنهادی این پژوهش  چارچوب *

 قرار گیرد. مورداستفادهبرای دوره متوسطه دوم 

ی ابزارها ترینمهم عنوانبهوره دوم متوسطه درسی تربیت اجتماعی در د هایکتابمحتوا و  *

 یموردبازنگردر این برنامه درسی  شدهمطرحاصول  براساسند توانمیتربیت اجتماعی در این دوره 

 .قرار گیرند
که  شودمیعناصر برنامه درسی پیشنهاد  هایویژگی خصوص در پژوهش یهایافته به توجه با *

 هایروشا، ، محتوهاهدفدر عنصر  وپرورشآموزشوزارت  گروه برنامه ریزان آموزشی و درسی

توجه به  ویژهبهپژوهشی حاضر استفاده نمایند.  یاآوردهارزشیابی از دست  یهاوهیشو  آموزش

و  هاهدفدر مبحث  هاارزشو  هاشایستگیاجتماعی، تحقق  وفردی  پذیریمسئولیتموضوع 

 هاییارزشیابو تدریس،  آموزششاگرد محور در امر فعال و  هایروشو  هاهدفمحتوای مناسب با 

 خود و همساالن در برنامه درسی اقدام نمایند. لهیوسبهمستمر و تکوینی، ارزشیابی 
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