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  چکیده
 بر اجتماعی یتترب بومی الگوي اعتبارسنجی و طراحی هدف با پژوهش این

 روش .است شده انجام پروش و آموزش وزارت باالدستی اسناد اساس
 تحلیل کیفی بخش در .است کمی و کیفی روش شامل ترکیبی تحقیق
 از نظرخواهی کمی بخش در و .است قیاس بر مبتنی ،کیفی محتواي

 سند شامل باالدستی اسناد ،کیفی بخش در آماري جامعه .است متخصصان
 مربوط هايبخش ،پژوهش ۀنمون و ملی درسی برنامه سند و دینبنیا تحول
 رشته متخصصان کمی بخش در و .است اسناد این در اجتماعی تربیت به

 بر کدگذاري ةشیو به هاداده .باشدمی باالدستی اسناد با آشنا و ریزيبرنامه
 روانی و عاطفی ،شناختی( هدف عنصر چهار مبناي بر تایلر الگوي اساس
 با و .شد تحلیل ارزشیابی و روش )،سازماندهی و انتخاب( محتوا )،یحرکت
 از پس .گردید اصالح و تعدیل کمی مرحله در متخصصان نظرات به توجه
 شناختی اهداف بخش در که داد نشان آمده دست به نتایج موارد ،اصالح
 هپایگا با متربی نکرد آشنا ،هاارزش تحلیل و تجزیه قابلیت شامل: هاویژگی
 هايارزش با آشنایی ،فردي هايتفاوت به توجه ،هاشایستگی ،خود اجتماعی
 در .ملی و اسالمی هویت پذیرش ،قانونمندي جایگاه و اهمیت ،اجتماعی
 جهت متربی در عالقه تقویت و ایجاد قابلیت شامل هاویژگی عاطفی اهداف
 ،اريگذاحترام روحیه ،فعال مشارکت ،محورفضیلت يهاشایستگی تحقق

 بخش در .است دیگران آراء تحمل و اجتماعی مسائل حل در استدالل
 در متربیان در مهارت ایجاد قابلیت شامل: هاویژگی حرکتی-روانی اهداف
 .ارتباطی هايمهارت ،مسئله حل ،اجتماعی مسائل تحلیل و تجزیه جهت
 نقش اهمیت بررسی و شناخت ایجاد قابلیت شامل محتوا هايویژگی
 تفسیر ،هافرهنگ خرده بررسی و نقد ،هاارزش ساختن درونی فرایند ،هخانواد
 .تلفیقی ،عمودي ،افقی صورت به محتوا تنظیم ،اجتماعی مشترك هايواژه

 و تعقل ،پرسشگري هايروش از استفاده قابلیت شامل روش هايویژگی
 و است نقش ایفاي و ايرسانه و مجازي فضاي ،گفتمان ،استدالل ،تفکر
 عملکرد سنجش ،ارزشیابی استمرار قابلیت شامل ارزشیابی هايگیویژ

 ارزشیابی ،وظایف به نسبت متربی تسلط میزان ،عملی مشارکت در متربی
 شده طراحی الگوي اعتبار .است گوناگون هايروش کارگیري هب و مشارکتی
   .شد ارزیابی مناسب ،نظرمتخصصان از هاویژگی این براساس

  

  کلیدي واژگان
 ةدور ،درسی برنامه الگوي طراحی ،باالدستی اسناد ،اجتماعی بیتتر

  .متوسطه
 

Abstract 
This research was aimed at designing and validating the native 
social education model based on the high level documents. The 
combined research methodology is a qualitative and quantita-
tive method. In the qualitative section, the content analysis is 
based on analogy. Quantitative part includes expert’s advices. 
The statistical community in the qualitative section includes the 
high level documents which consists of the document on the 
fundamental transformation and the national curriculum 
planning. The research sample is the social education sectors in 
these documents. In the quantitative section of the field, there 
are some famous specialists in the field of planning familiar 
with high-level documents. The data were analyzed using 
coding method based on Tyler's model and on the basis of four 
objective criteria (cognitive, emotional, and psychomotor), 
content (selection and organization), method and evaluation. 
The results were modified according to the views of specialists 
in the stage of modification. After modifications, the results 
showed that in the cognitive objectives section, the characteris-
tics includes: ability to analyze values, Familiarizing the student 
with his social base, competencies, paying attention to individ-
ual differences, familiarity with social values, the importance of 
lawfulness, acceptance of Islamic and national identity. In 
emotional goals, features include: Possibility of creating and 
promoting interest in students in order to fulfil the virtue-based 
competencies, active participation, the spirit of respect, the 
argumentation of social issues, tolerating the others' opinions. 
In Psycho-motor goals, features include: the ability to develop 
skills in the analysis of social problems, problem solving, 
communication skills. Content features include: the ability to 
create and understand the importance of family role, the process 
of constructing values, subcultures review, common social 
words commentary, horizontal, vertical and combined compila-
tion of content setting. Traits of the method include: Ability to 
use the methods of questioning, Reasoning and thinking, 
Reasoning, discourse, media and cyberspace, role play. Evalua-
tion features include: the ability of continuous assessment, 
measuring the practical performance of the student, the degree 
of mastery of the tasks, the participatory evaluation, and the 
application of various methods. The credibility of the designed 
pattern based on these features was evaluated as appropriate by 
experts. 
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  مقدمه
 دلیل به و برسد کمال به تواندنمی تربیت بدون انسان
 است متفاوتی هايتربیت نیازمند چندگانه ابعاد داشتن

 ،١اجتماعی تربیت به توانمی جمله آن از که
ی ی ،3سیاسی ،2اخالق ي ،4فرهنگ  ...و 5اقتصاد
 تربیت توانمی جرأت به میان این در دکر اشاره

 نه زیرا داشت؛ هاتربیت ترینمهم از یکی را اجتماعی
 در او با نوعی به که کسانی همه بلکه فرد خود تنها

 بیان به ؛شوندمی متأثر ارتباط این از ،هستند ارتباط
  .است اجتماعی تربیت به بسته جامعه حیات ،ترروشن

 وارد تولدش با واقع در فرد اینکه به توجه با بنابراین
 ،اجتماعی تربیت« گفت: توانمی ،شودمی جمعی زندگی
 و مزایا و گروهی زندگی مختلف مفاهیم با آشنایی

 هايگروه شناخت و اجتماعی زندگی هايمحدودیت
 هاارزش و )بشري معهجا و اسالمی امت ،خانواده( اجتماعی

 ص :1394 ،شکوهی( .»آنهاست بر حاکم قوانین و معیارها و
 مفاهیم با افراد نکرد آشنا به تنها اجتماعی تربیت )47

 اینکه ترمهم نکته بلکه ؛شودنمی ختم هاارزش و گوناگون
 ،عاطفی بعد( هاانسان وجودي مختلف ابعاد به توجه با باید

 بعد به ،شناخت بر عالوه ) ...و عیاجتما و اخالقی ،عقالنی
 این بارهدر )گرایش ،مهارت ،دانش( عملی و انگیزشی
 تربیت« گفت: توانمی همچنین .دکر ویژه توجه ،تربیت

 افراد همه تدریجی کردن آماده از است عبارت اجتماعی
 منظوربه همکاري و دوستی بر مبتنی زندگی براي جوامع
 جامعه در معنوي سعادت به رسیدن و مادي نیازهاي رفع

 و جانبه همه توجه طریق از عدالت و صلح از سرشار جهانی
 و اصالح ،تعدیل و بشر نوع هايویژگی به بینانه واقع

 به رفتارش و اعمال کنترل سپردن و او درونی غرایز هدایت
 از نقل به ؛30 ص :1379 ،طباطبایی( »درونی مراقبان دست

  )1394 ،علیشاهی
 نهادینه راستاي در اجتماعی تربیت تاس مسلم آنچه

 است جامعه یک افراد در اجتماعی هايارزش نکرد

                                                
1. Social Education 
2. Moral Education 
3. Policy Education 
4. Cultural Education 
5. Economy Education 

 هايارزش ،هاارزش بنديطبقه در ،7سایرز و 6مایرز«
 شاه( ».انددهکر مطرح را سیاسی هايارزش و اجتماعی
 ايمجموعه اجتماعی هايارزش« ،واقع در )1387 ،طالبی
 یا شایسته ،نادرست یا ستدر که آنچه درباره هستند آرمانی

 براي و باشدمی بد یا خوب و نامطلوب یا مطلوب ،ناشایست
 مطلوب و خواستنی ،مقدس ،محترم ،نیاز مورد ايجامعه هر
 به احترام ،شرافت ،درستکاري ،نجابت مانند: ،شوندمی تلقی
 از نقل به ؛29 ص :1389 ،ستوده( ».تقوا و دیگران حقوق
 نسبت شناخت ایجاد ساززمینه ماعیاجت تربیت )1391 ،کاوه
 ،آن به مربوط هايارزش و هنجارها ،قوانین ،جامعه به

 هايشیوه و هاارزش این به دسترسی مناسب هايروش
 که مطلوب کمال به رسیدن انتها در و آنها ساختن درونی
 ،است ایران اسالمی جمهوري در تربیت و تعلیم نهایی هدف
 ریزيبرنامه باید تربیت این نکرد رسمی براي .باشدمی
 پرورش و آموزش عهده به ریزيبرنامه این که و گیرد انجام
 همان ،رابطه همین در .است تربیتی و آموزشی نهادهاي و

 اندهکرد بیان )1997( سرسی و شري ،درتون که گونه
 کردن اجتماعی در توانندمی درسی هايبرنامه و مدرسه«

 و مدرسه ،واقع در .باشند اشتهد بسزایی تأثیر انآموزدانش
 تربیت عناصر تریناساسی از یکی درسی هايبرنامه

 ایجاد ،اجتماعی تعهد به انآموزدانش دستیابی ،اجتماعی
 ».باشندمی آنها ساختن پذیرجامعه و مدنی روحیه

 رأس در ).1382 ،فتحی و نصراصفهانی ،زادهقاضی(
 گفته به که نددار قرار درسی هايکتاب درسی هايبرنامه
 و درسی برنامه در تغییرات از انعکاسی« )1995( 8 آلتبج
 اوایل و 19 قرن اواخر در .گیردمیدربر را جامعه هايارزش
 و اجتماعی هايواکنش جهت در درسی هايکتاب ،20 قرن

 )1995 ،آلتبج( ».اندکرده تغییر اقتصادي متغیر هايموقعیت
 برنامه طراحی ،تربیت این الزمه گفت توانمی اساس این بر

 متخصصان« دانیممی که گونه همان ،است مناسب درسی
 مرحله دو ،خود هايفعالیت ساختن منظم براي درسی برنامه

 ،ملکی( »10ریزيبرنامه و 9طراحی نمایند:می مشخص را
 عناصر ،برنامه طراحی حوزه در« )29 ص :1395

                                                
6. Mayers 
7. Seyers 
8. Altbach 
9. Design 
10. Planning 
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 حوزه در و گرددمی مطرح درسی برنامه یک دهندهتشکیل
 بیان عناصر این اجراي و کاربرد چگونگی درسی ریزيبرنامه
 در بنابراین ؛)127 ص :1394 ،اجارگاه و فتحی( ».شودمی
 در اساس این بر .دکر مشخص را عناصر باید مرحله اولین
 تربیت هايویژگی و باشد گریاري تواندمی آنچه رابطه این
 که است درسی برنامه طراحی ،برساند ظهور منصه به را

 تجلی کشوري هر آموزش رسمی نهادهاي طریق از اغلب
 بتواند که الگویی وجود میان این در بنابراین ؛یابدمی

 باشد؛ تربیتی چنین درسی برنامه طراحی کنندهمنعکس
 طرح که مبناست همین بر و .رسدمی نظر به ضروري
 تربیت درسی برنامه طراحی الگوي ارائه« عنوان با موضوعی
 پیدا موضوعیت »باالدستی اسناد بر تأکید با اجتماعی

 تربیت به مربوط مطالب از ايعمده بخش که چرا ؛کندمی
 محقق و انددهش طرح باالدستی اسناد در نوعی به اجتماعی

 الگوي یک قالب در آنها سازماندهی جهت در واقع در
 همین به .داردبرمی گام اجتماعی هايارزش تربیتی مطلوب

 ،نبود موجود الگویی چنین اینکه سبب به همچنین و یلدل
 به ؛دهد قرار مدنظر را موضوعی چنین تا شد آن بر محقق
 این انجام انگیزه ،مطلوب الگوي یک کمبود دیگر بیان
 کنندمی تایید را گفته این تحقیقات برخی نتایج .شد قیتحق
 گردی بیان به ؛شود توجه بیشتر اجتماعی تربیت به باید که

 بیانگر اجتماعی تربیت حوزه در شده انجام مختلف تحقیقات
 حاصل باره این در کافی رضایت که هستند مهم واقعیت این
 .شودمی مشاهده هاییضعف و کمبودها بنابراین و است دهش
 تحقق عدم زمینه در متعددي پژوهشی مستندات و شواهد«

 يناکارآمد اجتماعی تربیت درسی هايبرنامه هايهدف
 ».دهدمی نشان را موجود اجتماعی تربیت بر ناظر هايبرنامه

 برنامه راهنماي ؛1379 ،نژاد سبحانی ؛1374 ،بیانی شرف(
 ؛1386 ،عمومی آموزش دوره اجتماعی مطالعات درسی
 ؛1988 ،1کالینسون ؛1387 ،دهقانی و نسب حسینی
 حاتمی پژوهش نتایج باره همین در ).1995 ،2واسپایس

 از درصد 5/57 ،موجود هايبرنامه که داد ننشا )1384(
 این بیانگر خود که است اردا را مطلوب الگوي معیارهاي

 معیارهاي از نیمی حدود فاقد ،فعلی هايبرنامه که است
 نتایج همچنین )1384 ،حاتمی(« .است مطلوب الگوي

                                                
1. Collinson 
2. Spies  

 اصول اغلب که داد نشان )1381( کشاورز و باقري پژوهش
 هايکتاب در برنامه عناصر براي هشد بیان هايویژگی و

 به توجه عدم ،جمله از .است نشده رعایت اجتماعی تعلیمات
 اصل به توجه عدم ،اجتماعی عدالت ضرورت تبیین اصل
 ةنحو و ضرورت تبیین اصل به توجه عدم ،گراییقانون
   ).1381 ،کشاورز و باقري( »مختلف آراي از گیريبهره

 واقعیت این بیانگر نیز )1390( دهقانی تحقیقات نتایج
 رغمعلی اجتماعی درسی هايکتاب مؤلفان« که است
 محوري موضوع رویکرد کاهش در اندنتوانسته فراوان تالش

 ،دهقانی( ».باشد موفق محوريآموزدانش رویکرد به توجه و
 در« )1388( منطقی پژوهشی نتایج طبق همچنین )1390
 دبیرستان و ماییراهن دوره دینی هايکتاب محتواي تحلیل

 اجتماعی و روانی عاطفی نیازهاي به پاسخ منظر از
 هايمؤلفه به مذکور کتب که گردید مشخص آموزاندانش
 )1392 ،نوروزي از نقل به( ».اندداشته کمی توجه مذکور

 به علم با که است ضروري نکته این یادآوري همچنین
 شیآموز نظام هر موفقیت در مؤثر عوامل از یکی اینکه
 با آن الگوهاي تناسب و هابرنامه بودن بومی به منوط
 بنابراین، است؛ فرهنگی و سیاسی ،اجتماعی هايویژگی
 ویژه به و گوناگون معتبر منابع از گیريبهره ضمن ،محقق
 این داراي که است الگویی طراحی درصدد باالدستی اسناد
 را احلیمر باید کار این انجام براي بنابراین .باشد هاویژگی
 و اجرایی هايشیوه به که این از قبل ریزانبرنامه« .کرد طی
 گیريتصمیم ریزيبرنامه عناصر مورد در باید ،بپردازند عملی
 نگرشی نوع به توجه با درسی برنامه طراحی مرحله در .کنند
 برنامه عناصر .کندمی حمایت را درسی برنامه تهیه که

 ،ملکی( »سازدمی متفاوت را آنها گیريجهت و درسی
 عناصر ابتدا محقق نیز تحقیق این در ).29 ص :1395
 طبق( ارزشیابی و محتوا ،روش ،هدف شامل که برنامه
 درصدد راستا این در و دهکر تعیین را ،است )تایلر نظریه

 ارزشیابی و روش محتوا؛ ،اهداف هايویژگی دنکر مشخص
 چه که است اول متوسطه دوره در اجتماعی تربیت
 برنامه رویکردهاي بارهدر باشند؟ داشته باید هاییویژگی
 بررسی به توجه با .دارد وجود مختلفی هاينظریه درسی
 درسی برنامه هايگیريجهت گفت توانمی گوناگون منابع
 بودن محورجامعه و فراگیرمحور ،محور موضوع« شامل
 همین در ).127 ص :1394 ،فتحی( »است درسی برنامه
 به عنایت با اجتماعی تربیت )گیريجهت( یکردرو ارتباط
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 فضیلت عضویت براي گیريجهت باالدستی اسناد و منابع
 بیانگر که ،است صالح جامعه و صالح خانواده در مدارانه
 .هاستگیريجهت اجتماعی و فردي بعد به اسناد توجه

 و اجتماعی تربیت ساحت قلمرو حدود مشاهده با همچنین
 اخالق و دانش کسب که نیادینب تحول سند سیاسی
هاي ارتباطی را مدنظر قرارداده میتوان مهارت و اجتماعی

نتیجه گرفت که در کل جهتگیري تربیت اجتماعی و 
سیاسی سند تحول بنیادین جهتگیري جامع بوده و تلفیقی 
از موضوع، فراگیر و جامعه مورد پذیرش واقع شده است؛ 
بنابراین، بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به عنوان 
موضوع، محقق الگویی را طراحی کرده که ضمن لحاظ 
کردن عناصر برنامه که شامل ویژگی اهداف، محتوا، روش و 
ارزشیابی (متناسب با ویژگیهاي تربیت اجتماعی در دوره 
متوسطه اول) است، از جهتگیري جامع (که شامل تلفیقی 
از موضوع، فراگیر و جامعه در راستاي عضویت 
فضیلتمدارانه در خانواده و جامعه) مطابق با اسناد باالدستی 
نیز بهرهمند شده و به بیان روشنتر الگویی بومی- اسالمی 
ارائه کرده است. براي اعتبارسنجی آن نیز از نظر 
متخصصان برنامهریزي درسی و همچنین کسانی که در 
زمینه تربیت اجتماعی و سند تحول بنیادین صاحب نظر 

 طراحی که است ذکر قابل هستند استفاده کرده است. شایان
 باید اساس این بر است. مدنظر متوسطه دوره براي الگو این

 دوره ظهور دلیل به متوسطه دوره انتخاب که داشت اذعان
 که است نوجوان اجتماعی رشد پیامدهاي اهمیت و نوجوانی

 بیشتر هايمحیط در نوجوان حضور« به توانمی جمله آن از
 »اجتماعی کارآموزي و ترتازه هايفعالیت شروع ،تروسیع و
 »اجتماعی بینش افزایش« و )97 ص :1385 ،بروج ،ندیمی(
 و تقویت« هب نوجوانان نیاز و )85 ص :1381 ،نژاد شعاري(

 اشاره )86 ص :1395 ،آقازاده( »اجتماعی باورهاي تعمیق
 هاییبرنامه« باید نیازها این راستاي در و اساس این بر .دکر
 منطبق جامعه و نوجوانان اجتماعی رشد خاص نیازهاي با که
 ).95 ص :1385 ،بروج ،ندیمی( ».شود دیده تدارك باشد
 پیش تواندمی هک بود موضوعی طرح و مقدمه گذشت آنچه
 .باشد حاضر پژوهش موضوع اهمیت و ضرورت بیان ۀزمین

 ،گفت توانمی تحقیق موضوع اهمیت راستاي در بنابراین
 بار که است نهادي ترینمهم که پرورش و آموزش
 دوش هب را کشوري هر افراد رسمی تربیت و تعلیم مسئولیت

 که هشمرد بر اجتماعی اهداف را خود اهداف از یکی کشدمی
 اهمیت .دارد اجتماعی تربیت موضوع اهمیت از نشان این

 تاریخ طول در و همواره که آنجاست تا اجتماعی تربیت
 و درسی برنامه هاينظریه و هادیدگاه از بسیاري
 در ،مثال طوربه ؛است داده اختصاص خود به را شناسیروان
 ،درسی برنامه المعارفدایره در شده مطرح هايدیدگاه

 هايدیدگاه از یکی عنوان به اجتماعی گراییبازسازي دگاهدی
 به مدرسه به و کرده تاکید جامعه اصالح و بهبود بر مطرح
 همچنین .دارد توجه اجتماعی بهبود براي ايوسیله عنوان
 شناختی دیدگاه عنوان با شناسیروان هايدیدگاه از یکی

 قاخال دیدگاه این در« .است اخالقی تحول و اجتماعی
 اساس بر بلکه آنها؛ شدن شرطی طریق از نه شده درونی
 فرهنگی هنجارهاي و هاارزش آمیزموفقیت سازيدرونی
 به که هاییارزش ).115 ص :1394 ،کدیور( »کندمی تبیین
 نقش ،اجتماعی هايارزش ویژه به شودمی آموخته فرد

 ،افراد بین روابط و داشته جامعه بهنجارسازي در مهمی
 کارکرد« سخن دیگر به ؛بود خواهد حسنه و مطلوب طیرواب

 و اجتماعی وحدت ،مدل انسجام در توانمی را هاارزش
 بین جامعه در هاارزش بارهدر اگر .دانست شخصیتی وحدت
 یا همبستگی ،باشد یکپارچگی و پیوستگی هاگروه و افراد
 نابسامانی یا آنومی زمینه و آیدمی وجودبه اجتماعی وفاق
 بهنجار عمل هاارزش به کردن عمل بنابراین ؛شد خواهد کم

 هنجارها و هاارزش معموالْ اساس همین بر .شودمی نامیده
 ،مظلوم( »باشندمی جامعه هر در گذاريقانون هايپایه

 و دارند هاارزش در ریشه قوانین بنابراین ).88 ص :1385
 دمیمر .است هاارزش داشتنپاس معناي به قوانین رعایت
 خواهند را ارزشی ايجامعه گذارندمی احترام قوانین به که

 .یافت نخواهد راه آن در رفتاري هاينابهنجاري که ساخت
 و اجتماعی حوزه در که هاییارزش« رابطه همین در

 و تغییرند مقابل در مقاوم و پایدار بیشتر دارند وجود فرهنگی
 روابط در هاآن مصرف و دارند اظهاري و ماهوي جنبه بیشتر

 مثل ؛شودمی جامعه در آنها تکثیر و افزایش باعث اجتماعی
 »صداقت و اعتماد ،دوستی ،معرفت ،تعهد ،احترام ،عزت

   .)60ص :1384 ،چلبی(
 بسیار مسئله مختلف نهادهاي هماهنگی میان این در
 در اجتماعی مختلف هاينهاد بین چنانچه و است مهمی
 باشد داشته وجود ناهماهنگی تربیت و تعلیم و هاارزش ارائه
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 را جامعه درونی ناسازگاري و کندمی فراهم را رويکج زمینه
 نهاد ترینمهم عنوانبه پرورش و آموزش .دارد دنبال به

 درسی هايبرنامه داشتن با هرکشوري در رسمی تربیت
 نکته اما ؛بردارد راستا این در موثري گام تواندمی مطلوب
 به خود کشورها بیشتر در آموزشی هاينظام که اینجاست

 بارهدر 1میلز رایت سی دیدگاه .انددهکر اعتراف موفقیت کمی
 مسائل حل به جوامع توجهیبی بیانگر اجتماعی مسئله

 داراي ،افراد ،جامعه هر در ،دیگر عبارت به ؛است اجتماعی
 ردمم که زمانی و هستند همگانی یا و شخصی مشکالتی

 تضعیف حالت در را خود »اجتماعی هايارزش« جامعه یک
 نهایت در که کنندمی اجتماعی مسئله از صحبت ،ببینند شده
 روبرت .کرد جو و جست نهادي نظام در باید را آن أمنش
 است معتقد اجتماعی مسئله آمدن پدید علت بارهدر 2مرتن
 يبرا جامعه در ارزشی اهداف به دسترسی امکان نبود که

 :1385 ،مظلوم( آوردمی وجودبه اجتماعی مسئله ،همگان
 مسئله داراي هم دیگري بعد از اجتماعی تربیت ).19 ص
 .است زمان مسئله و اجتماعی تربیت بین ارتباط آن و است
 تکلیف که است مسئله یک جهت آن از اجتماعی تربیت«

 پیوند در آن به عمیقی نحو به جامعه یک آینده و گذشته
 که است پیوند در آن با جهت این از ،جامعه گذشته .است
 از ما تصور حسب بر ،فرهنگ و جدید نسل ارتباط نحوه
 در آن با نیز جامعه آینده .شودمی تعیین اجتماعی تربیت
 ما اجتماعی حیات و روابط نوع که جهت این از .است پیوند
 »است اجتماعی تربیت سیاق و سبک از متأثر ،آینده در
 اجتماعی تربیت اغلب گرچه ).170ص 2 ج :1390 ،باقري(
 طریق از بیشتر آموزشی نظام در رسمی طوربه سیاسی و

 تربیت که شد متذکر باید ،گیردمی انجام درسی هايکتاب
 تحت درسی کتاب یک وجود صرف به سیاسی و اجتماعی

 هاتربیت این تواندنمی و رسدنمی نظر به کافی عناوین این
 درس یک« دیگر عبارتبه ؛دهد پوشش املک طوربه را

 لحاظ از توانست نخواهد هرگز اجتماعی یا دینی تعلیمات
 ،شود واقع موثر انآموزدانش سیاسی باورهاي در تغییر ایجاد
 اجتماعی محیط در آنها با متناسب تغییراتی اینکه مگر

 از بعضی در گیريچشم طوربه وضع این .گیرد صورت
 از پس آلمان و ژاپن در مثالً ،است شده تجربه کشورها

                                                
1. C.Wright Mills 
2. Robert Merton 

 پرداختند هاییارزش تحمیل به مدارس ،دوم جهانی جنگ
 سازگار کشورها آن مردم سنتی هايارزش و باورها با که
 آورد؛ پدید اجتماعی جدي مشکالت ،ارزشی تضاد این .نبود
 در اساسی نظر تجدید به آموزشی هاينظام که طوريبه

 در تن خود آموزشی هايبرنامه و مدیریت ساختار ،اهداف
  ).19 ص :1394 ،بندعالقه( ».دادند
 و مطلوب درسی هايبرنامه نقش تاثیر اوصاف این با
 بیان به شودمی چندان دو اجتماعی تربیت بارهدر جامع
 نبود و مناسب و کافی درسی هايبرنامه کمبود ترروشن
 ادایج به منجر که است عواملی از یکی ،مطلوب الگویی
 به« توانمی جمله از .شودمی اجتماعی گوناگون مسائل
 اشاره »ما عصر در معنویت فقدان و اجتماعی هویت بحران
  ).1387 ،مذبوحی از نقل به ؛15 ص :1387 ،کربالیی( دکر

 نامناسب اشکال از برخی به توانمی رابطه همین در
 اجتماعی مسایل حل در که دکر اشاره اجتماعی مهندسی
 مهندسی شکل بدترین« مثال طوربه ؛است نبوده موفق

 مورد در فناورانه هايفصل و حل به نمودن بسنده ،اجتماعی
 نسبت فناورانه فصل و حل هاينمونه .است اجتماعی مسائل

 داريسرمایه صنعتی تولید از: عبارتند اجتماعی مسایل به
 براي هیدروژنی بمب ،جمعیت مهار براي 3دي .یو .آ براي
 کاربه بار اولین براي را مفهوم این که 4واینبرگ .جنگ مهار
 حل براي فناوري که است کرده توجه نکته این به برد

 ص 2 جلد :1390 ،باقري( »نیست کافی اجتماعی مسایل
 حل براي موقتی هايحل راه کاربرد دیگر عبارتبه ؛)164
 مشکالت بلکه ؛نیست سازچاره تنها نه اجتماعی مسائل
 و حل« سخن دیگر به .آورد دخواه وجودبه یزن دیگري
 در آنها .»یابدنمی راه مشکل قلب به ،فناورانه هايفصل
 که همچنان آنها .هستند موقت تدابیري ،حالت بهترین

 را جدیدي مشکالت ،کنندمی حل را پیشین مشکالت
 ارزشی امور با اجتماعی امور عمیق پیوند .آورندمی وجودبه
 »فناورانه هايفصل و حل« به بتوان که است آن از مانع
 کمک بر عالوه ،امر این .کرد بسنده اجتماعی مسایل بارهدر

 نیز ارزشی و فرهنگی تدابیر مستلزم ،فناوري از گرفتن
 آن از )2000( 5لین که است چیزي همان این و بود خواهد

                                                
3. A.U.D 
4. Weinberg 
5. Lynn 
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 ،باقري( »است کرده یاد فرهنگی فصل و حل« عنوان به
 همه بررسی ضمن باید بنابراین ).164 ص 2 جلد :1390
 و هاویژگی ،اجتماعی هايارزش ،اجتماعی مسائل جانبه

 و دستی باال اسناد عمیق مرور با نوجوانان اجتماعی نیازهاي
 تربیت براي الگویی طراحی زمینه ،موجود معتبر منابع سایر

 هابرنامه که دکر تالش و کرده فراهم سیاسی و اجتماعی
 براي مناسب هايروش از ،غنی محتوایی نداشت بر عالوه
 .دشو مندبهره نوجوانان در هاارزش سازيدرونی
 
  پژوهش روش
 شامل که است کمی–کیفی نوع از ترکیبی ،پژوهش روش
  شود:می مرحله دو

  
  کیفی مرحله- اول مرحله

 تحلیل« .شد استفاده محتوا تحلیل روش از اول مرحله در
 ذهنی تفسیر براي تحقیقی روش توانمی را کیفی محتواي
 ،بنديطبقه هايفرآیند طریق از متنی هايداده محتوایی
 شناخته الگوهاي طراحی یا سازي تم و کدبندي ،مند نظام
 ،پژوهش جامعه )1390 ،نوشادي ،ایمان( ».دانست شده
 نظام در بنیادین تحول نظري مبانی( دستی باال اسناد شامل
 ملی سند ،ایران میاسال جمهوري رسمی تربیت و تعلیم
 تحول سند و ساله بیست اندازچشم سند ،درسی برنامه
 و بوده معتبر منابع سایر و )پرورش و آموزش نظام بنیادین
 نظام بنیادین تحول سند نظري مبانی شامل پژوهش نمونه
 به مربوط اسناد این از هاییبخش و ملی درسی برنامه وسند
 پیرامون منابع و جتماعیا تربیت و درسی برنامه و هاارزش
 در منتشره مقاالت و اجتماعی تربیت آموزشی مباحث
 بررسی و مطالعه که است دیجیتالی و اطالعاتی هايپایگاه

  شد.
 اطالعات که شد استفاده جایی تا منابع نهایت در
 .دش تکرار قبلی هايیافته فقط و نیامد دست به جدیدي
 .دبو دفمنده گیرينمونه بخش این در گیرينمونه
 مدارنظریه گیرينمونه نوع از پژوهش این در گیرينمونه
 زمانی روش این در .است عملیاتی سازه یا نظریه بر مبتنی
 در آگاهی کسب پژوهش هدف که شودمی برده کار به

 بیانگر هایافته .باشد نظري هايسازه واقعی تجلیات زمینه

 ،نوشادي ،نایما( »است پژوهشگر تمایل مورد نظري سازه
1390(.  

 تحلیل رویکرد مرحله این در محتوا تحلیل رویکرد
 که قیاس بر مبنی محتواي تحلیل«؛است قیاسی محتواي
 .اندنامیده هم »شده هدایت محتواي تحلیل را آن برخی
 آغاز تحقیق براي اولیه سازيآماده با را خود کار محقق
 که یابدمی ضرورت زمانی رویکرد این از استفاده .کندمی

 وجود گوناگون نظري هايدیدگاه تحقیق موضوع پیرامون
 پیشین هاينظریه آزمون ،تحقیق این انجام از هدف و دارد
 ،تبریزي( »است متفاوت زمینه یک در هاآن بسط یا و

 مربوط متون ابتدا نیز پژوهش این در ،اساس این بر ).1393
 مطالعه نابعم سایر و دستی باال اسناد در اجتماعی تربیت به
 تا تحلیل« دیگر عبارت به و گردید آغاز اولیه تحلیل و شد
 رمزها ظهور براي هاییزمینه پیش که یابدمی ادامه آنجا
 هایشانتفاوت و هاشباهت اساس بر هارمز سپس .شود آغاز
 داناي و کیامنش ترجمه ،1ول کرس( »شوندمی بنديمقوله
 از ،پژوهش از بخش این در ).324 ص :1392 ،طوسی

 انتخابی و محوري ،باز )رمزگذاري( رمزي هايکدگذاري
 آوردن پدید به گرتحلیل ،باز کدگذاري در« .شد استفاده
 ،انتخابی کدگذاري ،نهایتاً و شوندمی داده پیوند هامقوله
 ،فرد دانایی( »هاستمقوله بهبود و سازيیکپارچه فرآیند
 به مربوط مفاهیم پژوهش این در بنابراین ).1386 ،امامی
 مربوط منابع سایر و باالدستی اسناد در اجتماعی هايارزش

 اجتماعی تربیت به مربوط هايمؤلفه و شده شناسایی
 مشخص با گفت توانمی اساس این بر و گردید مشخص
 ۀمرحل ،کلیدي هايواژه و عبارات همان یا معنا واحد شدن
 چک پایان در .دش اجرا ،است )نهایی کد( بنديمقوله که بعد

 نامهپرسش یک قالب در که دش تهیه هامقوله از لیستی
 تربیت درسی برنامه الگوي دیگر عبارت به ؛گردید تنظیم

 انتهاي در .دش طراحی مراحل این طی از پس اجتماعی
 به تغییري کدها تعریف در اینکه از باید ،کیفی پژوهش
 کدها با را هاداده پیوسته، و کرد حاصل اطمینان نیامده وجود
  .کرد مقایسه هم با آنها تعاریف و کدها درباره نگارش و

                                                
1. Creswell 
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 )1995( 2گوبا و 1لینکلن نظر به توجه با ،اساس این بر
 و وابستگی ،پذیريانتقال ،اعتمادپذیري مالك چهار که

 را کیفی مطالعه یک بودن موثق و تأییدپذیري و اتکاپذیري
 این در گفت باید ،)66 ص :1394 ،هومن( کنندمی عنوان
 کد مختلف مراحل انجام با اعتمادپذیري براي پژوهش
 حاصل الزم اعتماد ،آنها دقیق بررسی و تحلیل و گذاري

 تحلیل بخش در پژوهش این در رفته کار به هايروش .دش
 شرایط با مراحل این مشابهت و هاکدگذاري و محتوا

 از حاضر پژوهش که دهدمی نشان قبلی مطالعات
 ضبط و ثبت همچنین .است برخوردار الزم پذیريالانتق

 مختلف مراحل در شده انجام هايفعالیت همه مشروع
 .است پژوهش این اتکاپذیري و وابستگی بیانگر پژوهش
 تأیید از نشان نتایج و هایافته بودن عینی و طرفیبی باالخره
  .دارد پژوهش این پذیري
  
  کمی مرحله–دوم مرحله

 که اينامهپرسش الگو اعتبارسنجی رايب کمی مرحله در
 ریزيبرنامه متخصصان از تعدادي براي بود شده تنظیم قبالً
 ارسال باالدستی اسناد تدوین حوزه در صاحبنظران و درسی

 قسمت است؛ قسمت دو شامل نظر مورد نامهپرسش .دش
 شامل اجتماعی تربیت درسی برنامه عناصر هايویژگی اول

 نظر مورد الگوي که است ارزشیابی و شرو ،محتوا ،اهداف
 به مربوط سؤاالت دوم بخش و دهدمی تشکیل را

 متخصصان کمی بخش در آماري ۀجامع .است اعتبارسنجی
 .هستند باالدستی اسناد در نظران صاحب و درسی برنامه
 که است نظرانصاحب این از نفر 13 شامل آماري نمونه
 دانشیار میان از و شیراز و تهران هايدانشگاه از اغلب
 تربیت و درسی برنامه متخصصات که انددهش انتخاب
 در« .است هدفمند گیرينمونه .باشندمی اجتماعی
 دست پژوهشگر توسط کننده شرکت هدفمند گیرينمونه
 و ویژگی داراي مشخص صورت به یا که چرا شوندمی چین
 مورد در اطالعات از غنی یا و هستند نظر مورد پدیده یا

 که شودمی استفاده زمانی بیشتر روش این .باشندمی خاص
  ).1391 ،جاللی( »باشدمی خبره هاينمونه به نیاز

                                                
1. Lincoln 
2. Guba 

 در که دارد چندي تقسیمات خود هدفمند گیرينمونه
 این« .رودکارمی به همگن هدفمند گیرينمونه پژوهش این
 هایافته تحلیل کردن آسان ،متنوع ،متمرکز گیرينمونه نوع
 مقابل راهبرد .باشدمی شده آسان هايگروه در مصاحبه و

 انتخاب راهبرد این هدف .است تنوع حداکثر با گیرينمونه
 نمونه که گروهی طریق از تا است مشابه موارد از نمونه یک
 قرار پژوهش مورد عمیق صورت به باشدمی آن معرف
 تعداد انتخاب معیار ).1391 ،جاللی( »گیردمی

 استفاده با اساس این بر ،بود نظري اشباع ،گانکنندمشارکت
 در نظر صاحب اساتید از نفر یک با برفی ۀگلول تکنیک از

 خواست در او از و دش مصاحبه باالدستی اسناد تدوین ةحوز
 آنها به تا دکن معرفی را مربوط متخصصان از تعدادي تا شد

 .یدرس اشباع به مورد 13 از پس هاداده .شود داده نامهپرسش
 شیراز و تهران هايدانشگاه اساتید از تعدادي اساس براین
 ریزيبرنامه ،تربیت و تعلیم زمینه در متخصص همگی که

 انتخاب نمونه عنوان به بوده باالدستی اسناد با آشنا و درسی
 و نامتخصص این از نفر 13 تعداد پژوهش نمونه .شدند
   .ندهست آماري جامعه در شده یاد نظرانصاحب
 و باالدستی اسناد کیفی بخش در استفاده مورد بزارا
 محقق نامهپرسش کمی بخش در و مربوط منابع سایر
 اول قسمت ؛است قسمت دو شامل نامهپرسش .است ساخته
 تربیت بخش اساس بر که است درسی برنامه عناصر شامل
 منابع و باالدستی اسناد متون اجتماعی–سیاسی هايارزش
 مربوط سؤاالت شامل دوم بخش و شده تنظیم دیگر مرتبط
 ارائه تکمیل براي پژوهش نمونه به که است اعتبارسنجی به
 آمارتوصیفی از ،هانوآوري ۀارائ و نتایج بنديجمع در .شد

 استفاده نمودار رسم و درصد و فراوانی توزیع جدول شامل
 به باتوجه« که است ذکر به الزم ،تاکید براي .است شده
 هدفمند ،مطالعه از بخش این در گیريونهنم ةشیو اینکه
 تحلیل براي استنباطی آمار هايروش از تواننمی ،باشدمی
 .)83 ص :2001 ،3مانیکام راجا( »کرد استفاده هاداده

  
  هایافته
 در ابتدا .است کمی و کیفی بخش دو شامل پژوهش این

 کدگذاري مراحل نظر مورد منابع به توجه با کیفی بخش
 درسی برنامه عناصر هايویژگی آن براساس و شد انجام

                                                
3. Raja Manycam 
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 یک قالب در هاویژگی این .گردید مشخص اجتماعی تربیت
 اول قسمت( بود قسمت دو شامل خود که نامهپرسش
 اعتبارسنجی دوم قسمت و درسی برنامه عناصر هايویژگی
 بر تا گرفت قرار نظراناختیارصاحب در )نظر مورد الگوي
 در اجتماعی تربیت الگوي بتوان آمده دست به نتایج مبناي
 .دکر طراحی را باالدستی اسناد بر تأکید با اول متوسطه دوره
 نظرات نتیجه شودمی مشاهده زیر هايولجد در آنچه
 شده بیان زیر جداول در آنچه ترروشن تعبیر به .باشدمی

 عناصر هايویژگی بودن کافی بارهدر متخصصان نظرات
  .هاستویژگی بیان نحوه بودن بمناس و درسی برنامه
  
 بخش در شده ذکر موارد بودن کافی به پاسخ فراوانی .1 جدول

  اهداف
 خیر  بلی 

 در شده بیان موارد آیا
  است؟ کافی اهداف
 موارد بیان ادبیات آیا

 است؟ )شیوا( مناسب

  )100%( 13  )0%( 0 
 

 )0%( 0 
 )100%( 13 

 
 اهداف بخش در نتایج تحلیل
 موارد تأیید وجود با ،دهدمی نشان کارشناسان نظرات بررسی
 نحوه ،نظرانصاحب تمامی ،اهداف چارچوب در شده ذکر
 رو این از ؛نکردند ارزیابی مناسب را اهداف چارچوب بیان

 نهایی فرم و انجام شده پیشنهاد موارد اساس بر اصالحات
 تمامی شویممی متذکر .گردید ارائه دوم مرحله در

 بخش در درستی به سند موارد که بودند معتقد انکارشناس
 ادبیات شیوه راستاي در تنها و اندشده جایگزین اهداف
   .شد گرفته نظر در و مطرح پیشنهادها مطالب
  
 بخش در شده ذکر موارد بودن کافی به پاسخ فراوانی .2 جدول

  محتوا
 خیر  بلی  
 در شده بیان موارد آیا

  است؟ کافی محتوا
 موارد بیان یاتادب آیا

 است؟ )شیوا( مناسب

  )100%(13 )00%( 
  )8/30%( 4  )2/69%( 9 

  
 محتوا بخش در نتایج تحلیل

 دهدمی نشان محتوا قسمت در نظران صاحب نظرات بررسی
 را محتوا چارچوب در برشمرده موارد نمتخصصا تمامی که

 کارشناسان از نفر 9 دیگر طرف از .ندکنمی ارزیابی کامل
 بخش در شده مطرح موارد ادبیات بودند معتقد )،2/69%(

  .دکن تغییر باید محتوا
 بخش در شده ذکر موارد بودن کافی به پاسخ فراوانی .3 جدول

  روش
 خیر  بلی  
 در شده بیان موارد آیا

  است؟ کافی روش
 موارد بیان ادبیات آیا

 است؟ )شیوا( مناسب

 )100%( 13  )0%( 0 
  )6/84%( 

11 
 )4/15%( 2 

  
  روش بخش در نتایج تحلیل

 تمامی .نشد دیده متنوعی نظرات ،روش بخش در
 و است کافی شده موارداستخراج بودند معتقد کارشناسان

 در تغییراتی باید آن ادبیات در بودند معتقد آنها %4/15 تنها
   .شود گرفته نظر

  
 بخش در شده ذکر موارد بودن کافی به پاسخ فراوانی .4 جدول

  ارزشیابی
 خیر  بلی  
 در شده بیان موارد آیا

  است؟ کافی ارزشیابی
 موارد بیان ادبیات آیا

 است؟ (شیوا) مناسب

  )100%(13 )00%( 
 )9/76%(10  )1/23%(3  

  
  ارزشیابی بخش در نتایج تحلیل

 نظرات کمی محتوا بخش به نسبت ارزشیابی بخش در
 تمام هاسمتق دیگر همانند قسمت این در .دش ترمتنوع

 سند راستاي در موارد تمامی که بودند عقیدههم نمتخصصا
 در هابخش دیگر مانند پیشنهادها تنها .است شده بیان

 %1/23 تنها قسمت این در .بود موارد بیان چگونگی
 کافی اندازه به مطالب شیوایی داشتند عقیده صاحبنظران

   .نیست
 و نظرات بررسی از پس که است ذکر شایان

 درسی برنامه عناصر هايویژگی ،متخصصان یشنهادهايپ
   .دش اصالح زیر شرح به
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 هايویژگی از ايخالصه توانمی دش مطرح آنچه بر بنا
 نظرات و استفاده مورد منابع به توجه با درسی برنامه عناصر

  .کرد مشخص زیر جدول در را متخصصان
  

 منابع به توجه با عیاجتما تربیت درسی برنامه عناصر هايویژگی .5 جدول
  اجتماعی تربیت درسی برنامه عناصر هايویژگی

   شناحتی اهداف
 با متربی آشنایی ،اجتماع و مدرسه ،خانواده در فعال مشارکت محوربراي فضیلت هايشایستگی ،جامعه در خود اجتماعی پایگاه با متربی ساختن آشنا ،ارزشها وتحلیل تجزیه قابلیت:
 مطلوب هايارزش با متربیان ساختن آشنا ،اسالمی- ملی هویت تقویت ،محوري فطري به توجه ،نگري آینده به توجه ،متربیان متفاوت هايویژگی به توجه ،گوناگون هايفعالیت
 تعمیق توانایی )فرهنگی و زبانی ،قومی( ژهوی و )اسالمی ،ملی ،انسانی( مشترك هايهویت با متربیان ساختن آشنا ،قانونمندي جایگاه و اهمیت با متربیان نکرد آشنا ،اجتماعی
   بلوغ دوره در متربیان اجتماعی نیازهاي شناخت تعمیق ،اجتماعی مسائل حل در استدالل جایگاه و اهمیت شناخت ،آنها به احترام و هافرهنگ خرده شناخت
  عاطفی اهداف
 و همکاري ي روحیه تقویت ،اجتماع در فعال مشارکت براي محور فضیلت )هامهارت و هاتوانمندي ،صفات( هايشایستگی تحقق براي متربی در عالقه تقویت و ایجاد قابلیت:
 خرده به گذاري احترام روحیه کسب ایجاد ،اجتماعی مقررات و قوانین رعایت جهت در عالقمندسازي ،اجتماعی مشکالت حل در مشارکت و اجتماعی هايبرنامه در فعالیت
 اجتماعی مطلوب هايارزش به عالقه ایجاد ،اجتماعی هايفعالیت انجام در ایجادعالقه ،اجتماعی مسائل حل در استدالل از استفاده به مندي عالقه جادای ،جامعه در هافرهنگ
   ویژه و مشترك هايهویت پذیرش روحیه تقویت
  حرکتی-روانی اهداف
 هايفعالیت طریق از گروهی و ارتباطی هايمهارت ایجاد ،مسئله حل هايمهارت تقویت ،اجتماعی یدادهايرو و مسائل وتحلیل تجزیه جهت در متربیان در مهارت ایجاد قابلیت:
- 16-10-31ص1390 ،ملی درسی برنامه- 329-328-293-370-292-366-328-294-145 ص1390 ،بنیادین تحول سند اجتماعی هايفعالیت انجام در مهارت ایجاد ،گروهی

 از نقل به 1970 ،براملد ؛12ص1393 ،بخت فیروز و بیگی ترجمه همکاران و هارجی از نقل به1985 ،فال مک و اشالنت ؛1384 ،کاظمی ،47ص 1394 ،شکوهی ،159-11-12-67
 ،کارتلج ؛1392 ،دنژا نادر ؛12ص1393 ،فیروزبخت و بیگی ترجمه ،همکاران و هارجی از نقل به 1981 ،پرستیلی- گوایر مگ ؛1388 ،نوروزي ،زاده نقیب ؛98ص1394 ،سلسبیلی
 ،گوتک از نقل به دیویی جان ؛154ص1386 ،طباطبایی ؛7ص1381 ،نژاد شعاري ؛98 ص1394 ،سلسبیلی از نقل به1986 شورت ؛ادموند62ص1385 ،نژاد نظري ترجمه ،میلبرن
   .117ص1396
  محتوا
  محتوا: انتخاب

 اجتماعی هايارزش کردن درونی فرایند سازيآسان ،اجتماعی تربیت مختلف مباحث میان تعادل برقراري ،آنها تحلیل و تجزیه و اجتماعی هاينقش و هاارزش دادن یاد قابلیت:
 ،واقعی هايمحیط در مسئله حل دارمعنا دادن یاد سازيآسان ،اجتماعی مقررات و قوانین جمله از مختلف هايزمینه در استدالل و بحث ،متربیان هوش و جنس ،سن با متناسب
 مباحث بررسی و طرح ،هایواقعی محیط در مسئله حل معنادار یادگیري سازيآسان ،مربوط منابع در تجویزي غیر و تجویزي نیمه ،تجویزي هايبخش از استفاده در عادلت برقراري
 هايگروه ویژه به اجتماعی مشترك هايواژه وتفسیر توضیح ،معتبر منابع از استفاده با آن پیامدهاي و اجتماعی هايآسیب وتحلیل تجزیه ،گروهی صورت به خانواده نقش مفید

   هافرهنگ خرده و هافرهنگ ویژه به مختلف مباحث در ) ...و قضاوت ،تحلیل و تجزیه( تفکرانتقادي آموزش ،هماالن
  محتوا: سازماندهی

  قابلیت:
 تربیت مختلف مباحث افقی تنظیم ،نیازها پیش رعایت به توجه با پیچیده به دهسا از پذیري جامعه مفاهیم تنظیم ،اجتماعی هايارزش ویژه به مختلف مباحث عمودي تنظیم

- 11-13ص1390 ،ملی درسی برنامه سند ؛373-294ص1390 ،نظام بنیادین سندتحول مختلف دروس در هماهنگ و یکپارچه صورت به اجتماعی هايمهارت دادن یاد ،اجتماعی
 و اوزمون ؛ 1387 ،دشتی ،سجادي ؛ 211ص1393 ،مهرمحمدي ؛283- 282ص1389 ،شریف ترجمه کریتیدن ؛ 42- 115ص1395 ،کدیور از نقل به 1986 بندورا ؛ 32-33-39

  351ص2003؛ کراور
  روش
 و فرهنگی ،قومی ،فردي هايتفاوت و ویژه نیازهاي به توجه ،متقابل تعامالت و ارتباطات طریق از گفتمان ،استدالل ،تفکر و تعقل ،گريپرسش هايروش از استفاده قابلیت:

 هايفعالیت در جویانه مشارکت هايروش از استفاده ،گوناگون هايرسانه و نوین هايفناوري و آنالین ،مجازي فضاي از استفاده بر بهینه تأکید ،هاروش کارگیري به در جغرافیایی
 هايروش و کاوشگري روش گیري کار به ،نقش ایفاي روش ،زاچالش و انتقادي تفکر يهاروش از استفاده ،مسئله حل ،پروژه جمله از فعال هايروش گیري کار به ،اجتماعی
 ،ملی درسی برنامه سند ؛294- 293-312-311-145-295-331-329-337-335-370ص1390 ،نظام بنیادین تحول سند بازي چون هاییفعالیت از استفاده ،گروهی
 اسکایرو ،1981 ،گرایروپرستیلی مگ ؛1385 ،نژاد نظري ترجمه ،میلبرن و کارتلج ،2003کراور و اوزون ،1387 ،ناريچ ،1388 ،زاده ابراهیم ؛67-42-40-12-13-41-33ص1390
 سند و هوفرت ،2003ژیرو ؛63ص1389 ،بهرنگی ترجمه وهمکاران جویس ؛1388 ،نوروزي ،زاده نقیب ؛37ص1393 ،پور سعدي ترجمه ،تلمود ؛85ص1393 ،کلباسی ترجمه
 ترجمه کرتیس ؛1387 همکاران و صمدي ؛1394 ،واجارگاه فتحی ،1387 ،دژکامی از نقل به میتولیپمن ؛47ص1392 ،واجارگاه ؛فتتحی1387 ،دشتی ،؛سجادي1988 ،؛کار2001برگ
 احمدي یونسکوترجمه مؤلفان گروه ،1394 ،سلسبیلی ،1393 ،بخت فیروز و بیگی ترجمه ،وهمکاران ؛هارجی1394 ،بند عالقه ،1389 ،نظري ،مختاري ؛1390 ،دادرس و کالم زیبا

  48-45ص1394 ،عبدي ،نوري ترجمه ،اریکسون ؛1393 ،ریباکالم ،باقري ،محمدي ،1396 ،وخزایی
  ارزشیابی

 در متربی عملکرد سنجش محور, فضیلت )هامهارت ،هاتوانمندي ،صفات( هايشایستگی تحقق میزان دنکر مشخص منظور به متربی مشاهده با )فرایندي( ارزشیابی استمرار قابلیت:
 )،کتبی هايآزمون( شده نوشته مقاله قالب در اجتماعی رویدادهاي و هاارزش وتحلیل تجزیه در متربی مهارت میزان سنجش ،خداباورانه و دوستانه نوع امور در عملی مشارکت
 شدن درونی میزان دنکر مشخص منظور به خودسنجی نامهپرسش گیري کار به ،فاوتمت هايفرهنگ خرده با هاهمکالسی با صحیح برخورد نحوه در متربی مهارت میزان مشاهده
 متربی تسلط میزان سنجش ،اجتماعی نهادهاي در کاري گروه در متربی مشارکت میزان ارزشیابی ،خود اسالمی- ملی هویت پذیرش در متربی عملکرد مشاهده ،متربی در هاارزش
 به نکردن وارد خدشه ایجاد عدم ،متربیان متفاوت هايویژگی با متناسب ارزشیابی بودن منصفانه ،ها لیست چک به توجه با شده سازيشبیه هايمحیط در خود وظایف به نسبت
 کارپوشه( فردي هايتفاوت با متناسب متعدد هايروش و ابزارها از استفاده ،ارزشیابی در متربیان مشارکت ،آنها در اضطراب ایجاد و خشونت نگرفتن کار به و نوجوانان حساس روحیه
  اجتماعی تربیت اهداف با ارزشیابی تناسب ،اجتماعی هايمهارت سنجش هايروش و ابزارها پایایی و روایی )،شفاهی ،فولیو,کتبی پورت ،کارها مجموعه ،ها

 ،وهمکاران صمدي ؛74ص1392 ،کرامتی ؛390-360ص2جلد1384 ،هانکینز ،ارنشتاین ؛41-13ص1390 ،ملی درسی برنامه ؛339-372-371ص1390 ،نظام بنیادین سندتحول
 از نقل به 2006 جانسن ؛74-73ص1392 ،کرامتی از نقل به1384 ،عارفی از نقل به2001 ،وایساکن هنرامن ؛523ص1392 ،زنگنه از نقل به2004 ،سوزوکی و تاکاموزا ؛1387
 واجارگاه فتحی ؛384ص2جلد ،1384 ،احقر ترجمه ،هانکینز و ارنشتاین از نقل به1987 ورتن و ندرزس ؛53ص1385 ،نژاد نظري ترجمه ؛میابرن و کارتلج ؛523ص1394 ،زنگنه
 279-299ص1394
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   اجتماعی تربیت درسی ۀبرنام طراحی الگوي
 بنیادین تحول نظري مبانی شامل باالدستی اسناد اساس بر

 و مربوط منابع سایر و ملی درسی برنامه سند و نظام
 ۀزمین این متخصصان و خبرگان رزشمندا نظرات آوريجمع

 تربیت درسی ۀبرنام طراحی براي الگویی به تحقیق
  .گردید منجر ،است آمده 1 نمودار در که اجتماعی

  
  بحث و گیرينتیجه
 به( ارزشیابی و روش ،محتوا ،هدف نصرع چهار انتخاب
 الگوي طراحی براي )درسی برنامه عناصر ترینمهم عنوان
 بودن تأیید مورد واسطه به اجتماعی تربیت درسی برنامه
 مشخص اهمیت .است درسی برنامه متخصصان از بسیاري

 ترجمه 2اسکایرو و )1975( 1بابیت نظرات با هدف دنکر
 اجتماعی تربیت در هاهدف حتصری به که )1392( کلباسی
 تربیت هايروش و محتوا و موضوع به توجه ،انددهکر اشاره

 ترجمه اسکایرو و )1976( 3وگال گال نظرات با اجتماعی
 یادگیري تجربیات سازماندهی و تدارك که )1392( کلباسی

 با ارزشیابی انجام ضرورت و اندکرده مطرح باره این در را
 4پاتریک کرك و )1392( کلباسی ترجمه اسکایرو نظرات
   .دارد مطابقت )1394( موحد صفایی ترجمه

 بر و ترتیب به عناصر این هايویژگی منظور همین به
  .دشومی بیان آمده دست به نتایج اساس

                                                
1. Babbitt 
2. Schiro 
3. Gall and Gall 
4. Kirkpatrick 

عناصر برنامه درسی تربیت 
اجتماعی

هاي ویژگی
هدف

 ویژگی محتوا

هاي ویژگی
روش

 هاي ارزشیابیویژگی

 شناختی:
ها بر مبناي یت درك، اصالح و تجزیه و تحلیل ارزشقایل -

هاي اسالمی، آشنا کردن متربی با پایگاه اجتماعی در جهت مالك
 کنش هاي مطلوب در خانواده و جامعه.

هاي ها، تفاوتها، خرده فرهنگها، هویتتوسعه شناخت: ارزش -
فردي، نیازهاي اجتماعی، استدالل، جایگاه قانونمندي وظایف، 

آمیز، گسترش فضاهاي تربیتی، تربیت متربیانی بط مسالمتروا
  شایسته و فعال

 عاطفی:
قابلیت ایجاد و تقویت عالقه در متربیان براي: تحقق 

ها، روحیه همکاري، رعایت قوانین، استفاده شایستگی
 تفکر، تحمل آراء دیگران، انتقادپذیري  از فرایندتفکر

 حرکتی: –روانی 
در متربیان در جهت: قابلیت کسب مهارت 

تجزیه و تحلیل مسائل، فرایند تفکر، حل 
هاي ارتباطی نقادي، مسئله، مهارت

 هاي اجتماعیهاي منطقی، فعالیتاستدالل
 انتخاب محتوا:

قابلیت آموزش مفاهیم اساسی و مشترك متناسب با سطح  -
 ملی  -هاي دینیزبانی با محوریت ارزش

 کاربرد رسانه هاي مناسب  -
هاي اساسی به شیوه مشارکتی، حل موزش متوازن، مهارتآ -

 مسئله 
برانگیز، انتقادي، هاي واقعی، سوالانتخاب محتوا: از محیط

 مدار، قضاوتی محور، پژوهشمسئله

 سازماندهی محتوا:
قابلیت سازماندهی به صورت تلقیقی، عمودي، افقی، 

 مارپیچی

 هاي روش:ویژگی
برانگیز، مبتنی گفتگوهاي سوال قابلیت استفاده از شیوه -

اي و هاي رسانههاي عقالنی، استفاده از محیطبر استدالل
هاي مشارکتی و هاي فعال خالق، روشمجازي، روش

هاي فکري و تعاملی پروژه، حل مسئله، ایفاي نقش، بازي
 کالمی 

 هاي ارزشیابی:ویژگی
 قابلیت ارزشیابی مستمر  -
هاي گوناگون، وشاستفاده از ابزارها و ر -

مدار، خودارزیابی، استفاده از ارزشیابی هدف
 هدف آزاد، استفاده از استانداردها 
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 باید اجتماعی تربیت در هدف هايویژگی با ارتباط در
 یعنی هدف گوناگون هايحیطه و ابعاد به باید ابتدا که گفت

 و گرایشی ،دانشی یا حرکتی-روانی و عاطفی ،شناختی عدب
 متربی اینکه ضمن دیگر عبارت به شود؛ توجه مهارتی
 بایستمی ،کندمی پیدا شناخت اجتماعی تربیت به نسبت
 الزم هايمهارت انتها در و دهد نشان گرایش آن به نسبت

 که کرد ادعا توانمی صورت این در .دکن کسب را اجتماعی
 ،صفات شامل که( اجتماعی هايصالحیت و هایستگیشا او

 مؤثر حضور آماده و بوده دارا را )هاستمهارت و هاتوانمندي
 صورت به را اهداف ویژگی بخواهیم اگر اما ؛است جامعه در

 هايارزش با باید متربی بگوییم باید کنیم بیان ترجزیی
 تواندب که برسد شناخت از ايدرجه به و شده آشنا اجتماعی
 هايمالك به توجه با را اجتماعی هنجارهاي و هاارزش
 بر و کند تحلیل و تجزیه ایرانی جامعه با متناسب و اسالمی
 و داده تشخیص را خود اجتماعی پایگاه اساس همین
   .دکن رفتار آن با متناسب
 نکرد آشنا اجتماعی اهداف هايویژگی از دیگر یکی
 با همکاري و اجتماعی گوناگون هايفعالیت با متربیان
 و فرهنگسراها ،مسجد همچون اجتماعی مختلف نهادهاي
 در اجتماعی هايبرفعالیت عالوه یعنی ؛است هاکانون
 گسترش نیز تربزرگ جامعه به هایشفعالیت بعد باید مدرسه
 تربیت اهداف يهاویژگی بارهدر ذکر قابل نکته .یابد

 از اعم متربیان وتمتفا هايویژگی به باید اینکه اجتماعی
 توجه ...و اجتماعی و هوشی ،فرهنگی ،جنسیتی هايتفاوت

 ،خاص هايتوانایی و شرایط به توجه با بتوانند همگی تا کرد
 به دستیابی راستاي در ،اجتماعی هايشایستگی کسب ضمن
 به توانمی که آنچه .بردارند گام طیبه حیات از مراتبی
 توجه ،آورد شمار به دافاه مهم هايویژگی از یکی عنوان
 روزمره مسائل به صرف نکردن توجه و نگريآینده به

 تربیت هدف ویژگی دیگر عبارت به ؛است اجتماعی
 رویدادهاي و مسائل به نسبت دوراندیشی آموزش اجتماعی
 اینکه بر عالوه متربیان که ايگونه به است؛ اجتماعی
 الزم آمادگی ،هستند دارا را آینده مسائل یبینپیش توانایی
   .دارند را مسائل گونه این با مواجهه براي نیز

 فطري بحث به توجه ،اجتماعی ترتیب اهداف ویژگی در
 تعمیق ضمن دیگر عبارت به ؛دارد ايویژه جایگاه ،بودن

 نحوه ،دیگران با ارتباط و گرایش بودن فطري شناخت
 اعضاي با ارتباط ویژه به ،فردي میان ارتباطات صحیح
 نظر مد دیگران حقوق رعایت و ...و معلم ،همساالن ،ادهخانو
 با افراد که است راستا همین در ،بنابراین .گیردمی قرار

 و توجه اهمیت و جامعه در قانونمندي و مقررات ،قوانین
 متربیان که است اساس همین بر .شوندمی آشنا آن مراعات

 ،یمل ،انسانی( مشترك هايهویت با ،خود هویت شناخت با
 فرهنگی ،زبانی ،قومی( مانند ویژه هايهویت و )اسالمی

 در موجود هايفرهنگ خرده به احترام و شده آشنا )...و
   .دانندمی خود وظایف از را افراد با مدارا و جامعه

 اهداف با ارتباط در که مهمی هايویژگی از دیگر یکی
 شناخت تعمیق ،کرد اشاره آن به توانمی اجتماعی تربیت

عناصر تربیت اجتماعی

اهداف

اهداف شناختی

اهداف عاطفی

حرکتی -اهداف روانی 

محتوا
انتخاب

سازماندهی
روش

ارزشیابی
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 توجه .است بلوغ دوره در ویژه به متربیان اجتماعی یازهاين
 با ارتباط و طلبیاستقالل ،آزادي چون هاییویژگی به

 باید که است مواردي جمله از دوستی هايگروه و همساالن
 نهایت در تا شود قلمداد مهم ،جامعه ارزشی نظام به توجه با

 و عاطفی مشکالت گونه هر از دور و شایسته جوانانی بتوان
 و سازندمی را جامعه آینده که جوانانی .دکر تربیت روانی
 سیاست و اقتصاد ،اخالق ،آموزش ،امنیت ،بهداشت نبض
   .گیرندمی دست به را جامعه

 همه بر نوعی به گفت توانمی که دیگري ویژگی
 شناخت ،است آنها با ارتباط در و افکندمی سایه هاویژگی
 متربیان به ویژگی این به توجه .تاس تفکر جایگاه و اهمیت
 ،تفکر فرایند از منديبهره ضمن بتوانند که کندمی کمک
 و دهکر فصل و حل استدالل با را اجتماعی مسائل همه
 ۀلوح سر را گوناگون مسائل با کردن برخورد منطقی و علمی
  .نپذیرند دلیل بدون را چیزي هیچ و داده قرار خود زندگی

 اهداف از یکی که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج
 در پذیري مسئولیت ایجادحس ،اجتماعی تربیت مهم

 مسئول افرادي را خود آنها که ايگونه به ؛است متربیان
   .باشند متعهد جامعه و خانواده افراد به نسبت و دانسته
 این حاصل که اجتماعی تربیت دیگر اهداف جمله از -
  .است اجتماعی سائلم تحلیل و تجزیه توانایی است پژوهش
 اجتماعی گوناگون هايفعالیت در متربیان دادن رکتش
 به که اجتماعی امور در همیاري و مشارکت نقش درك براي

 تربیت اهداف از ،شودمی منجر اجتماعی هايموفقیت
 روحیه ایجاد اساس همین بر که آیدمی شمار به اجتماعی
 به یاري و کمک و همدردي عبارتی به و همکاري و تعاون
 شمار به پژوهش این در اجتماعی اهداف جمله از که دیگران
   .رودمی

 تاریخ طول در و همواره که مهمی اهداف از یکی -
 خانواده به توجه گرفته قرار وتربیت تعلیم علماي تأکید مورد
 در آنچه .است اجتماعی نهاد ترینمهم و اولین عنوان به

 خودنمایی شاخص بارزترین عنوان به اجتماعی تربیت
 تعامل و ارتباط .است یکدیگر با افراد روابط بحث ،کندمی
 این حاصل اهداف ازجمله صحیح طور به جامعه افراد

 ضروري ارتباطات این در آنچه ،اساس این بر .است پژوهش
 به نسبت فرد آگاهی بیانگر که شناختی بعد ،رسدمی نظر به

 و احساسات از نشان که عاطفی بعد شمال اجتماعی؛ روابط

 در که عملی بعد و بوده؛ ارتباطات به نسبت فرد هايانگیزه
 و جامعه در حضور براي الزم آمادگی و مهارت همان واقع
   .باشدمی است، دیگران با ارتباط
 این از حاصل اهداف در که دیگري مهم نکته -
 است فردي هايتفاوت به توجه ،خوردمی چشم به پژوهش

 و اجتماعی ،اقتصادي ،فیزیولوژیکی لمسائ از ناشی که
   .است متربیان ویژه به ،جامعه یک افراد فرهنگی

 تربیت هدف و مؤلفه عنوان به که مساوات و عدالت -
 محسوب اجتماعی تربیت روش بعضی قول به و اجتماعی

 مشاهده پژوهش این نتایج در که است مواردي از شودمی
 مساوات و عدالت برقراري مهم پیامدهاي از یکی .شودمی
 قوانین رعایت به افراد بودن متعهد واقع در ،جامعه در

 نتایج از مهم این .است دیگران حقوق به احترام و ومقررات
 دست به نتایج که است ذکر شایان ،است حاضر پژوهش
 تربیت اهداف هايویژگی با ارتباط در پژوهش این از آمده

 در پذیريلیتمسئو حس ایجاد قابلیت جمله از اجتماعی
 2مرگلر )،2003( 1کراور و اوزمون تحقیقات نتایج با متربیان

 )،2014( 3سیلیکیا و )1392( نادرنژاد )،2007( همکاران و
 )2208 حدیث( الفصاحه نهج و )136 آیه( قیامت سوره
 با اجتماعی مسائل تحلیل و تجزیه توانایی .دارد خوانیهم

 هايفعالیت در انمتربی دادن شرکت )1986( 4شورت نظرات
 در همیاري و مشارکت نقش درك براي اجتماعی گوناگون

 و 5هوفرت )،1986( شورت نظرات با اجتماعی امور
 از نقل به ؛7دیویی و ارسطو ،افالطون )،2001( 6سندبرگ
 دارد. مطابقت )1389( بهرنگی ترجمه ،همکاران و 8جویس
 عبارتی به و همکاري و تعاون روحیه ایجاد قابلیت همچنین
 هايپژوهش نتایج با دیگران به یاري و کمک و همدردي
 و )2015( 9جیمزواالدز )،1394( علیشاهی )1392( نادرنژاد
 عنوان به خانواده به توجه .است هماهنگ )2015( 10ادتورو

                                                
1. Ozmon & Craver 
2. Mergler  
3. Celikkaya  
4. Short 
5. Hoefert  
6. Sandburg 
7. Palato & Aristotle & Dewey 
8. Joyce 
9. James Valdes 
10. Adetoro 
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 علیشاهی پژوهش نتایج با اجتماعی نهاد ترینمهم و اولین
 عنوان به حیحص طور به افرادجامعه تعامل و ارتباط )،1394(

 مگ پژوهش نتایج با اجتماعی تربیت شاخص بارزترین
 نظري ترجمه 2ومیلبرن کارتلج )،1981( 1پرستیلی و گوایر
 هماهنگ )1391( خارستانی از نقل به سینا ابن )،1385( نژاد
 ترجمه نظرارسطو با جامعه در زندگی براي آمادگی .است
 با تماعیاج ارتباطات در شناخت اهمیت )،1364( عنایت

 نوروزي و زاده نقیب از نقل به3 هابرماس ارتباطی عقالنیت
 )،1392( نادرنژاد تحقیق نتایج با دوستی و همدلی )،1388(

 و محبت ،برادري روحیه )،159آیه( عمران آل سوره با مدارا
 و شناخت ایجاد )،1394( علیشاهی پژوهش نتایج با احترام
 وگال گال )،1980( 4ویل و جویس پژوهش نتایج با نگرش

   .دارد مطابقت )2014( سیلیکیا و )1976(
 در که هاییباتفاوت فردي هايتفاوت به توجه همچنین

 صادقی پژوهش نتایج و دهشد مطرح )233( آیه بقره سوره
 برقراري .است راستا یک در )2016( 5کانورتینو و )1389(

 6وارد السترفرانک پژوهش نتایج با مساوات و عدالت
 موسوي از نقل به 7رورتی )،1388( زاده صادق )،3191(
 )2009 حدیث( الفصاحه نهج و )1394( علیشاهی )،1394(

 حقوق به احترام و مقررات و قوانین رعایت .کندمی تطبیق
 علیشاهی و )1390( موسوي پژوهش نتایج با دیگران

   .دارد مطابقت )1394(
 چیزي اولین گفت بتوان شاید محتوا هايویژگی بارهدر
 این ،مناسب ظاهر بر عالوه رود انتظارمی محتوایی هر از که
 شدنیفهم و پذیردرك ،آن از کننده استفاده براي که است
 ارزش زود خیلی نباشد خواننده زبان به که محتوایی .باشد
 در مهم هايمحور از یکی بنابراین .دهدمی دست از را خود
 است این اجتماعی تربیت محتواي ویژه به و محتوا تنظیم
 کاربرد .باشد متربیان ذهنی و گویایی رشد با متناسب که

 ایجاد فرد در درکی و فهم هیچگونه که ايپیچیده مفاهیم
 ارتباط محتوا آن با نتواند متربی که شودمی موجب کندنمی
 نهایت در و کاهش براي عاملی همین و کند برقرار

                                                
1. Periestley 
2. Cartledge & Milburn 
3. Habermas 
4. Joyce & Will 
5. Convertino  
6. Lester Frank 
7. Rorti 

 اساس این بر .بود دخواه مطالعه ادامه براي فرد انگیزهبی
 واقع مؤثر اجتماعی تربیت به مربوط هايمحتوا بخواهیم اگر
 .باشیم داشته توجه متون دشواري سطح به باید شوند

 تفکر سطح به متربیان که متوسطه اول دوره در بنابراین
 کنندمی پیدا وتحلیل تجزیه توانایی و رسندمی انتزاعی
 دالیل بارهدر استدالل و اجتماعی هايارزش مفهوم توانمی

   .کاربرد به را آنها اهمیت
 تربیت ویژه به ،تربیت مهم ازاهداف یکی که آنجا از

 به و جامعه یک افراد عموم بین یکپارچگی ایجاد اجتماعی
 دیگري ویژگی بنابراین است؛ نوجوانان و کودکان طورخاص

 مفاهیم کاربرد گرفت نظر در محتوا براي توانمی که
 بررسی و هانقش و انتظارات همچون مشترکی هايواژه
 و مفاهیم این با آشنایی که خانواده گسیختگی هم از علل
 که تعاریفی همه در .است ضروري متربیان براي آنها ادراك

 توانمی جمله از .است شده تأکید این بر شده ارائه محتوا از
 مؤلفان گروه و )1388( فتحی )،1395( ملکی تعریف به

 پس .دکر اشاره )،1396( خزایی و احمدي ترجمه ،یونسکو
 را آن ،شده آشنا مفاهیم این با متربیان باید اول وهله در

 دیگري مورد .گیرند کار به را آن بعد مرحله در و کرد درك
 به مربوط دانش کارگیري به کرد اشاره آن به توانمی که

 .است مبانی و اصول ،اهداف به توجه با اجتماعی تربیت
 صورت اهداف تعیین از پس معموالً محتوا تنظیم و تخابان
 از انبوهی با محتوا انتخاب زمان در یقین طور به .گیردمی

 به طرف یک از صورت این در .بود خواهیم روهروب محتوا
 یا نوشتاري محتواي گونه هر یا هاکتاب محدود حجم دلیل

 به جهتو با باید زمان محدودیت دیگر طرف از و غیرنوشتاري
 را آنها ترینمهم و گرفت نظر در را هااولویت محتوا اهمیت
   .کرد بنديصورت ،هشد مشخص آن ضرورت که

 انعطاف ،برشمرد محتوا براي توانمی که دیگري ویژگی
 ،سنی جهات از متربیان تفاوت دلیل به .است محتوا در

 انآموزدانش عالیق و نیازها ،هوشی ،فرهنگی ،جنسیتی
 .کند پیدا تغییراتی هاتفاوت این با متناسب محتوا است الزم
 تواندنمی یکنواخت و ثابت محتواي دیگر عبارت به

 در پساساختارگرایان نظرات .باشد متربیان هاينیاز جوابگوي
 ارائه معتقدند آنان« .است مهم این تاییدکننده زمینه این
 از سخن این .نیست پذیرامکان درسی محتواي و متن یک
 ،هاانسان افکار پراکندگی و تعدد ،گراییکثرت به قاداعت

 ،دشتی ،سجادي( ».آیدبرمی هامنش و هافرهنگ ،اجتماعات
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 ،اجتماعی تربیت محتواي در رابطه همین در ).1387
 اشاره هافرهنگ خرده بررسی و نقد چون متونی به توانمی
 براي ارتباط این در عبارتی یا کالسی تکالیف و نمود
 انگیزه آنچه اینکه دیگر نکته .دکر مشخص یانمترب

 مفاهیمی کارگیري به ،دهدمی افزایش را محتوا یادگیري
 که چرا ؛باشد شده انتخاب واقعی هايمحیط از که است

 .کنندمی بیشتري نیاز احساس مفاهیم این به نسبت متربیان
 است هاییویژگی جمله از آشنا مفاهیم کاربرد دلیل همین به
   .برشمرد اجتماعی تربیت هايمحتوا براي توانمی که

 تنظیم دکر اشاره آن به توانمی که دیگري مهم ویژگی
 متربیان آینده و حال اجتماعی نیازهاي به توجه با محتوا
 ترینمهم گفت توانمی جرأت به ترروشن تعبیر به .است
 بنابراین .است نیاز داردمیوا حرکت به را انسان که عاملی
 هاينیاز با متناسب ،شودمی برگزیده که محتوایی چهچنان
 براي بیشتري رغبت آنان باشد متربیان آینده و حال

 آن به نیاز احساس چون و دهندمی نشان آن یادگیري
 اینکه ماا .بود خواهد ترآسان برایشان یادگیري ،کنندمی

 ،کرد متناسب فرد آینده هاينیاز با را محتوا توانمی چگونه
 و مسئله حل چون هاییمهارت کارگیري به گفت یدبا

 توانایی از ايدرجه به که کندمی کمک متربی به خودآموزي
 و مسئله حل شیوه به ممارست و تمرین با که برسد

 گاه و خود مشکالت و مسائل نیز آینده در خودآموزي
 مثال طور به .دکن حل منطقی و علمی شیوه به را دیگران
 زندگی در مهمی نقش اراده اینکه اشتند باور با متربی
 با آینده در چه و حال زمان در چه دارد او اجتماعی و فردي
 بر تواندمی اراده و مسئله حل مهارت دو ساختن توأم

 اینکه به توجه با .کند غلبه هازمان همه در خود مشکالت
 ایجاد بر عالوه بتواند که است این محتوا اصلی رسالت
 تغییر هاارزش جهت در را او عملکرد ،متربی در شناخت
 ،محتوا عملکردي بعد اهمیت به توجه ضمن بنابراین ؛دهد
 انتظار مورد اجتماعی هايعملکرد با محتوا بین تناسب باید
 عبارت به ؛گیرد قرار مدنظر ارزشی رویکرد با متربیان از

 روشنی به باید دهند انجام متربیان بناست که آنچه ترساده
 نیز آن با متناسب و الزم هايفعالیت و شده ذکر وامحت در

 روحیه انتظار متربیان از اگر مثال طور به شود؛ طراحی
 کننده حمایت محتوا باید داریم همکاري و جویانه مشارکت

 این در کتاب در ویژه تکالیف تعیین با و بوده عملکرد این

 کالسی رسمی ساعات که آنجا از .شود برداشته گام راستا
 رسدنمی نظر به کافی اجتماعی تربیت محتواي براي
 ساعات بر عالوه را مربوطه هايفعالیت و محتوا توانمی

 مدرسه خارج حتی و داخل در رسمی غیر ساعات در ،رسمی
 که دیگري هايویژگی جمله از .کرد ریزيبرنامه نیز
 از استفاده برشمرد اجتماعی تربیت محتواي براي توانمی
 و تجویزي نیمه ،تجویزي شامل که حتواستم دسته سه
 قاعدتاً که محتوا از بخشی دیگر بیان به .است تجویزي غیر

 بخش دهدمی تشکیل را اجتماعی تربیت اساسی مفاهیم
 ندکن مطالعه را آن متربیان همه ستا الزم که است تجویزي

 سایر و اجتماعی هايارزش به نسبت کافی بینش بتوانند تا
 انتخابی بعد به توجه دلیل به اما .آورند دست به مهم مباحث

 گونه این نیز محتوا از قسمتی ستا الزم آموزش اختیاري و
 خود عالقه و نیاز بر بنا بتوانند متربیان تا یابد اختصاص
 کمک که است بعدي همان این و ندکن انتخاب را محتوا
 به .شوند شکوفا بالقوه و نهفته هاياستعداد که کندمی
 به برنامه فوق قالب در را هامحتوا این توانمی دیگر تعبار

   .کرد ارائه مختلف اشکال
 ،محتوا هايویژگی از آمده دست به نتایج براساس

 کدیور نظرات با که است اجتماعی هايارزش بر بودن مبتنی
 محتوا تناسب .دارد مطابقت )1392( آرانی سرکار و )1395(
 متناسب محتوا )،1387( اديآب لطف نظرات با زبانی سطح با
 یادگیرندگان فردي هايتفاوت و عالیق ،نیازها ،هاتوانایی با
 ،همکاران و هدایتی از نقل به ؛2013( 1کاسمین نظرات با

 تشریک و مشارکت )،1389( ملکی )،1394( یغما )1395
 )1396 ،اردکانی زاده قاضی از نقل به ؛2009 ،2ون( مساعی
 پژوهش با ،مسئله حل )1392( رانیسرکارآ ،دوستانه روابط
 )،2007( دیگران و سراجی )،1396( اردکانی زاده قاضی
 با ،کار و جامعه مسائل ،زندگی تجربیات با محتوا ارتباط
 نقل به )،2011( پوروانتووآندریانی )،2013( کاسمین نظرات

 شریف ترجمه 3کریتندن )،1395( همکاران و هدایتی از
 و 4توه )،2013( سیف )،8713( آبادي لطف )،1389(

 دشتی و سجادي )،1393( مهرمحمدي )،2010( همکاران

                                                
1. Cosmin  
2. Van 
3. Crittenden 
4. Toh 
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 استدالل و محتوا بودن استداللی .است منطبق )1387(
 از نقل به1995( وهمکاران 1اندرسون تحقیقات با مشارکتی
 زنگنه و آذرنوش ترجمه ،2لند سوزان و جاناسن دیوید

 هايفعالیت همچنین .است همسو )1389( ملکی و )1393(
 )،2014( 3فورد هايپژوهش نتایج با مشارکتی یادگیري
 ،همکاران و هدایتی از نقل به )2015( همکاران و4 کرئنن

 و استدالل و بحث .است راستا یک در )1392( سرکارآرانی
 پژوهش این از آمده دست به نتایج از گروهی هايبحث
 لکیم و )1389( شریف ترجمه کریتندن نظرات با که است

 و پرسشگري مهارت ایجاد قابلیت .است هماهنگ )1389(
 نظرات با که باشد باید محتوا هايویژگی از پژوهشگري
 و اردکانی قاضی پژوهش و )1389( شریف ترجمه کریتندن
   .دارد مطابقت )1396( همکاران
 توانایی است پژوهش این حاصل که دیگري مورد
 و برنز نظرات با که است انتقادي تفکر ایجاد در محتوا
 پژوهش نتایج و )2012( همکاران و 6دانیل )،2009( 5آیلونز
 یک در )2003( وکراور اوزمون و )1396( اردکانی قاضی
   .است راستا
 پژوهش این نتایج از که محتوا بودن تلفیقی بارهدر
 فورد نظرات با ویژگی این گفت باید شودمی محسوب

 همکاران و هدایتی هشپژو نتایج و )2015( کوئنن )،2014(
 داد نشان پژوهش نتایج .است یکی )1392( سرکارآرانی و
 جمله از تعادل و وحدت ،وسعت ،مداومت ،توالی که

 ترجمه تایلر نظرات .باشد باید محتوا سازماندهی هايویژگی
 )1389( ملکی و )1381( مهرمحمدي )،1390( پورظهیر تقی
   .کنندمی تأیید را نتایج این نیز

 بایداذعان اجتماعی تربیت هايروش هايویژگی ارهبدر
 از و است همگان تأیید مورد و اردد اهمیت آنچه که داشت
 جدید هايفناوري از استفاده ،رود،می شمار به پژوهش نتایج
 واقع در این و است ...و اجتماعی هايشبکه ،اینترنت ازجمله

 با نهات که چرا است؛ هاروش بودن روز به ضرورت دلیل به
 .دکر اقدام تربیت به تواننمی قدیمی هايشیوه از استفاده
 در حضور دلیل به نوجوانان ویژه به ،ايجامعه هر افراد

                                                
1. Anderson 
2. Jonassen  
3. Ford  
4. Koenen 
5. Burns & Illiois  
6. Darling  

 آشنا جدید هايفناوري با خود به خود ،مختلف اجتماعات
 نسبت ،هستند هانوآوري به مندعالقه اینکه بر عالوه و شده
 عقب دلیل به براینبنا .کنندمی نیز نیاز احساس آنها به

 جهانی جامعه حتی و جامعه درسطح هانوآوري این از نماندن
 مبحث اهمیت به توجه با مثال براي ریالبود روز به باید

 توانمی اجتماعی تربیت در مختلف هايفرهنگ با آشنایی
 یا .دکر اقدام زمینه این در شناخت به شبکه این طریق از

 بر عالوه ،اینترنت از ستفادها و یادگیري براي متربی مثالً
 از تواندمی ...و هنري ،فرهنگی ،علمی مباحث براي جستجو
 این از و بوده خود دوستان یا معلم با تماس در ایمیل طریق
 استفاده دالیل از یکی یقین به .کند اطالعات تبادل طریق

 فردي هايتفاوت به توجه ،گوناگون هايشیوه از
 عالیق و هاتوانایی بودن متفاوت لدلی به .است انآموزدانش
 ،افراد همه بر روش یک تأثیر نبودن یکسان و متربیان
 بتوان تا ،گرفت کمک گوناگون هايروش از باید الجرم

 مثال طور به ؛بود آنها متعدد نیازهاي و هاسلیقه پاسخگوي
 علماي همه تأیید مورد که پروژه روش کاربرد در حتی
 باید شده شناخته فعال روش یک عنوان به و بوده تربیتی
 جمله از ؛شوندمی تقسیم دسته چند به روش این خود گفت
 پروژه )نیازمند هايگروه به خدمات ارائه( خدماتی هايپروژه
 و )رانندگی و راهنمایی قوانین از مدلی ساخت مثل( تولیدي

 آلودگی یا آب مصرف کاهش هايروش مثالً( مسئله حل یا
 یکی عالقه حسب بر توانندمی متربیان از امکد هر که ) ...و
   .ندک انتخاب را هاروش این از

 اشاره آن به توانمی که دیگري مهم هايروش جمله از
 تربیت دهدمی نشان که است انتقادي تفکر روش ،کرد

 چرا و چون بی اطاعت و صرف پذیرش با اجتماعی
 و پویا تواندمی تربیت این زمانی و اردند سنخیتی هیچگونه
 چالش به هاکالس در را متربیان بتواند که باشد مطلوب
 هايقضاوت ،اجتماعی گوناگون مباحث طرح با و کشیده
 کنترل موضوع بارهدر مثل براي .دکن مطرح را ارزشی

 بحث به را متربیان متفاوت هايایده وانتمی اجتماعی
 فمختل موضوعات بارهدر تفکر به را آنها نهایت در و گذاشت
 راستاي در انتقادي تفکر پرورش یقین طور به .واداشت
 پروژه و مغزي بارش ،مسئله حل چون فعالی هايروش
 از استفاده با اجتماعی هايآسیب چون موضوعاتی در .است
 تحلیل و تجزیه خوبی به را مسائل توانمی فعال هايروش
   .کرد
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 اساسی واقع در و مهم اجتماعی تربیت در آنچه
 ةشیو به یکدیگر با مراوده در افراد اینکه ،شودیم محسوب
 برخورد هايروش تمرین دلیل همین به .کنند عمل درست
 اجتماعی تربیت براي که است هاییروش از یکی ،صحیح
 بارهدر دانش داشتن صرف دیگر بیان به ؛است شده پیشنهاد
 متربیان ستا الزم و نبوده کافی دیگران با برخورد نحوه

 مسائل با ملموس طور به و گیرند قرار طبیعی ايهدرمحیط
 راستاي در منظور همین به .شوند روهروب زندگی واقعی
 در عملی طور به ستا الزم مکتوب و نظري مباحث آموزش
 با برخورد نحوه مثل براي ؛بپردازند تمرین به متربیان مدرسه
 .فراگیرند عملی طور به را انضباطبی یا پرخاشگر متربی
 هايروش تنها آیدمی میان به روش از سخن وقتی ینبنابرا
 به بخشیدن قوت براي بلکه نیست؛ مدنظر تئوري معمول
 با یا و دید تدارك علمی هايگردش توانمی هایادگیري
 و تجزیه به را متربیان ،تربیتی مناسب هايفیلم دادن نشان
 همچنین .کرد دعوت ارزشی هايقضاوت حتی و تحلیل
 تحلیل جهت در مختلف هاينمایشگاه برگزاري با توانمی

 یکی .دکر اقدام اسالمی و ملی ،انسانی هویت چون مباحثی
 و شده مطرح اجتماعی تربیت در که هاییشیوه ترینمهماز

 مشارکتی هايشیوه کارگیري به ،است گرفته قرار تأیید مورد
 همکاري روحیه متربیان در اینکه دلیل به شیوه این در .است

 در توانندمی متربیان شودمی مطرح کار تقسیم و شده یجادا
 امر همین و بپردازند متفاوتی کارهاي انجام به هم کنار

 ،آموخته را مشترك کارهاي انجام آنها که شودمی موجب
 مثال طور به .ببرند پی آن محاسن به و کرده تمرین
 یزندگ مظاهر از یکی که آپارتمانی زندگی درباره توانندمی

 تهیه اسالید یکدیگر مشارکت و همکاري با است امروزي
 در .شوند کارها از برخی انجام به موظف کدام هر و کنند
 ناسالم هايرقابت جایگزین تواندمی همکاري حس اینجا
 تنگ ،حسادت چون ناشایست رفتارهاي برخی و شده
 اعتماد نداشتن ،بینیخودبزرگ یا بینیخودکم ،بدبینی ،نظري
   .برود بین از دیگر منفی موارد بسیاري و فسن به

 هايبازي جمله از آموزشی هايبازي رواج دلیل به
 توانمی هابازي گونه این به نوجوانان عالقه و ايرایانه

 را برنامه و داده آموزش را اجتماعی تربیت مفاهیم از بسیاري
 که باشد کسی آن از شدن برنده که کرد تنظیم ايگونه به
 بحث درباره مثال براي ؛کند عمل صحیح طور به ندبتوا

 آداب یا مقررات و قوانین رعایت در تعادل نداشتن و تعادل
 .دکر طراحی هاییبازي چنین توانمی جامعه در معاشرت
 به نزدیک که اجتماعی تربیت در هاروش ترینمهم از یکی
 روش کاربرد ،اندکرده معرفی وتربیت تعلیم علماي اتفاق
 اجتماعی گوناگون هاينقش ایفاي عبارتی به و یشنما

 و پدري )پسر یا دختر( فرزندي ،يآموزدانش نقش ازجمله
 بازي ،او باطن در انسان ظاهر تأثیر دلیل به .است مادري
 این .باشد داشته فرد بر تواندمی يچشمگیر اثر هانقش

 دیگري جایگاه در را خود فرد وقتی تا که است واقعیتی
 به و کند درك خوبی به را او تواند نمی هیچگاه هدقرارند
 شده توصیه ما دین در که است رابطه این در و دلیل همین
 اگر )کنیم فرض( .قراردهیم دیگري جاي در را خود که است

 یا است درست دهیممی انجام که کاري بدانیم بخواهیم
 ما با را خاص رفتار یا برخورد آن کسی اگر ببینیم باید خیر؛
  .داشتیم احساسی چه کردمی

 عنوان به مسئله حل که دهدمی نشان پژوهش نتایج -
   .است اجتماعی تربیت در مهم هايروش از یکی

 عنوان به کاوشگري شیوه از استفاده پژوهش این در -
 شناخته اجتماعی علوم تدریس در فعال هايشیوه از یکی
   .شد

 ايهروش جمله از نیز گروهی هايروش همچنین -
 مورد .شودمی محسوب پژوهش این در نظر مورد فعال

 ،دکر اشاره آن به توانمی رابطه همین در که دیگري
 بارهدر فراگیران داوري و قضاوت به که است هاییبحث

   .شودمی منجر اجتماعی مباحث
 شناخت ایجاد که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج -
 .است اجتماعی یتترب در مهم هايشیوه از یکی متربیان در
 پیدا اجتماعی بینش و ادراك متربیان ،شناخت با واقع در

 .شودمی فراهم باورها تعمیق و تقویت موجبات و کرده
 جمله از همیاري و مشارکت شیوه کارگیري به همچنین
 پژوهش این حاصل که است اجتماعی تربیت هايشیوه
   .است

 زا نقش ایفاي اجتماعی تربیت هايروش بین در -
 صاحب از بسیاري تأکید مورد که است هاییروش جمله
 کننده تأیید نیز حاضر پژوهش نتایج .است گرفته قرار نظران
   .است واقعیت این
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 زیادي کاربرد اجتماعی تربیت در نیز پروژه روش -
 این انواع از که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج .دارد
   .دکر استفاده اجتماعی تربیت در توانمی روش

 تأیید مورد هايروش که دهندمی نشان پژوهش نتایج
 توانمی جمله از هستند؛ فعال و فراگیرمحور عمده طور به
 پژوهش نتایج با که دکر اشاره پرسشگري هايروش به

 نقل به )1988( کار )،1387( چناري و )1388( زاده ابراهیم
 هماهنگ )1394( فتحی )1387( دشتی ،سجادي از
 که کاوشگري و استداللی هايشیوه کارگیري هب .باشدمی

 پژوهش این نتایج از و داردمیوا تفکر به را یادگیرندگان
 )1394( سلسبیلی از نقل به ادموندشورت نظرات با است
 پژوهش نتایج به بنا هابرماس )،1392( سوري پژوهش نتایج

 .باشدمی راستا یک در )1393( زیباکالم ،باقري ،محمدي
 در رو ارتباط و گفتگو روش داد نشان حاضر هشپژو نتایج
 تربیت در مهم بسیار هايروش از یکی متقابل و رو

 )،2003( کراور و نظرازمون با نتیجه این .است اجتماعی
 نژاد نظري ترجمه میلبرن کارتلج از نقل به 1کومبزاسلبی

 3هارجی از نقل به )1981( 2پرستیلی و گوایر مگ )،1385(
 به هابرماس )1393( بخت فیروز و بیگی مهترج همکاران و

 ،5تلمود از نقل به )2001( 4سندبرگ )،1392( سوري از نقل
 زیباکالم و باقري ،محمدي )،1393( پور سعدي ترجمه

   .دارد مطابقت )1393(
 ،اجتماعی تعامل ،مشارکتی هايروش از استفاده
 پژوهش این نتایج از پذیريمسئولیت و همکاري ،همیاري
 ترجمه ،همکاران و6 جویس مطالعات نتایج با که است

 )،1388( سجادي از نقل به )2003( 7ژیرو )1389( بهرنگی
 برگ سند و هوفرت )،1393( پور سعدي ترجمه ،تلمود

 ،تلمود از نقل به )2003( همکاران و هنسن و )2001(
 از استفاده .باشدمی هماهنگ )1393( پور سعدي ترجمه
 و جدید هايفناوري ،گوناگون ايهرسانه ،مجازي فضاي
 توجه مورد بسیار که است هاییروش از اجتماعی هايشبکه

                                                
1. Combs & Slaby 
2. McGuire & Priestley 
3. Hargie 
4. Sandberg 
5. Talmud 
6. Joyce 
7. Giroux 

 ،تلمود مطالعات 8میتولیپمن نظرات با نتیجه این .است
 از نقل به همکاران و 9کنا مک )،1393( پور سعدي ترجمه
 پور سعدي ترجمه ،تلمود از نقل به همکاران و کوهن ،تلمود

   .کندمی تطبیق )1393(
 شناخته روشی عنوان به تفکرانتقادي شیوه کارگیري به
 فتحی مطالعات .اندنموده تأکید برآن بسیاري که شده

 )،1387( دژکامی از نقل به میتولیپمن )،1392-1394(
 به )1988( 11کار )،1387( دژکامی از نقل به 10شفلر اسرائیل
 از نقل به )1991( کانن )،1387( دشتی ،سجادي از نقل

 از استفاده .کنندمی تأیید را روش این )1392( لیسلسبی
 نظرات با که است روشی اجتماعی درتربیت عملی هايروش
 دادرس و کالم زیبا ترجمه ،12کرتیس از نقل به دیویی

 راستا یک در )1392( سلسبیلی از نقل به پیاژه )،1390(
   .باشدمی

 از یکی نقش ایفاي که داد نشان پژوهش نتایج
 با که است اجتماعی تربیت در مهم بسیار هايشیوه

 سرکارآرانی از نقل به )1994( 13یوش سان تی مطالعات
 )1387( آبادي لطف از نقل به 14سلمان رابرت )،1392(

 حسینی )،1389( نظري و مختاري از نقل به 15مید هربرت
 از نقل به )1972( 16مرتن )،1394( بند عالقه )،1396(

 و هارجی از نقل به )1986( 17بندورا )،1394( بند عالقه
 جویس )،1393( فیروزبخت و بیگی ترجمه ،همکاران
 مسئله حل دارد. مطابقت )1389( بهرنگی ترجمه ،کالهون
 مطالعات نتایج با که است پژوهش این ازنتایج دیگري روش

 همکاران و 18باري )،1394( سلسبیلی از نقل به ادموندشورت
 و تورانی )،1395( مکارانه و پور ابراهیم از نقل به )2013(

 )،1385( نژاد نظري ترجمه ،ومیلبرن کارتلج )،2006( آقازاده
 و احمدي یونسکو مؤلفان گروه )،1387( همکاران و صمدي
   .است هماهنگ )1396( خزایی

                                                
8. Matthew Lipman 
9. Mckenna 
10. Israel Scheffler 
11. Car 
12. Curtiss 
13. Tsuneyoshi 
14. Robert Selman 
15. Herbert Mead 
16. Robert Merton 
17. Bandura  
18. Baraee 
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 دست به اجتماعی تربیت هايروش جمله از نیز بازي
 سندبرگ مطالعات نتایج با که است پژوهش این از آمده

 به پیاژه )،1392( پور سعدي ترجمه ،تلمود از نقل به )2001(
 )،1371( عطاران از نقل ارسطوبه )،1392( سلسبیلی از نقل

 از نقل به1ویگوتسکی )،2016( همکاران و کاتبیدینوا
   .دارد مطابقت )1392( سلسبیلی
 این ،است ذکر قابل ارزشیابی هايویژگی بارهدر آنچه

 هدف .گیرد انجام پیوسته رتصو به باید ارزشیابی که است
 که پایه هايشایستگی تحقق میزان بررسی ارزشیابی این از

 واقع در .باشدمی ،هاستمهارت و هاتوانمندي ،صفات شامل
 ؛است متربی در شایستگی ایجاد براي اجتماعی تربیت
 این به دستیابی میزان توانمی ارزشیابی با بنابراین

 پایه هايشایستگی با بطهرا در .دکر مشخص را شایستگی
 تهیه ضمن ،است هامهارت و هاتوانمندي ،صفات شامل که

 تعریف آنها براي نصابی حد توانمی ،اینها از لیستی چک
 تواننمی و است کمی غیر امور از انسان اعمال گرچه .دکر

 براي حال هر به ولی ،گرفت نظر در رقم و عدد آن براي
 ،یافت دست راستا این در لوبمط اينتیجه به بتوان اینکه
 مشخص ايمحدوده لامث براي متربیان با ارتباط در توانمی
 حاکی که کارهایی از برخی انجام بارهدر مثال فرض به .دکر
 یا دادن انجام به توانمی است مشارکت و همکاري حس از

 لیست چک در و دکر اشاره خاص عمل این ندادن انجام
   .زد المتع مرتبط
 ،ویژه به ،ارزشیابی از اصلی هدف اینکه به هتوج با

 ،است احتمالی نواقص رفع و اصالح ،فرایندي ارزشیابی
 .کرد نگاه هدف عنوان به نباید ارزشیابی به لذا بنابراین
 دنکر مشخص براي ابزاري عنوان به واقع در ارزشیابی
 همین به .است هدف خود نه و هدف به دستیابی میزان
 از باید بنابراین .است متربی عزت دارد اهمیت آنچه منظور
 و استرس یا و خشونت ایجاد موجب که برخوردي هر

 انسانی مرتبه براي و دهکر پرهیز ،شود متربیان در اضطراب
   .بود قائل احترام متربی

 ارزشیابی براي توانمی که هاییویژگی از دیگر یکی
 منظور به ارزشیابی در متربیان دادن دخالت ،برشمرد
 تجربه به ،دیگر بیان به ؛است ناسالم هايرقابت از جلوگیري

                                                
1. Vygotsky 

 ،باشند داشته حضور کارها انجام در افراد چنانچه شده ثابت
 .شد خواهد کم خاص کار آن به نسبت آنها مقاومت
 فعال حضور با و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ارزشیابی
 رفاقت هب تبدیل را هارقابت توانمی ارزشیابی در متربیان
 در که خودسنجی شیوه از استفاده منظور همین به .کرد

 ،خود احتمالی هايعملکرد با انآموزدانش شدن آشنا راستاي
 در مثل براي .شود واقع مؤثر تواندمی شودمی انجام
 کرد درخواست آموزدانش از توانمی خودسنجی نامهپرسش

 انتقاد او از که همکالسانی با را خود برخورد نحوه که
 به را خودسنجی این بخواهیم اگر و دکن بیان کنندمی

 موقعیتی چنین در را فرد باید برگزارکنیم عملی صورت
 او برخورد نحوه بعد و دهیم قرار )او از دوستان انتقاد یعنی(
   .کنیم مشاهده دیگران برابر در را

 اجتماعی تربیت در تشخیصی ارزشیابی از استفاده
 واقع در .کرد اشاره آن به توانمی که است دیگري ویژگی
 .است نیازسنجی نوعی ارزشیابی نوع این از استفاده نفس

 براي کالس جلسه اولین ابتداي در معلم که همانگونه
 مطرح سؤال چندین انآموزدانش آمادگی میزان تشخیص

 به و شود خاص درس یک در آنان هاينیاز متوجه تا کندمی
 با ارتباط در کند؛ شروع کجا از را ودخ درس که بداند عبارتی
 به تشخیصی ارزشیابی از است الزم نیز اجتماعی تربیت
 تربیت نوع این زمینه در متربیان آمادگی میزان منظور

 متربی که شود خصمش مثال براي ؛آید دست به اطالعاتی
 رشدي وظایف ،ها ویژگی ،بلوغ دوران به نسبت اندازه چه تا
 نتیجه به توجه با بتوان که دارد ییآشنا شرعی تکالیف و

 سازي زمینه و تشویق سپس و شناخت ایجاد به ارزشیابی
   .دکر اقدام وظایف آن انجام براي

 .دارد گوناگونی انواع ارزشیابی دانیممی که گونه همان
 شده شروع آغازین یا ورودي ،تشخیصی ارزشیابی با معموالً

 ارزشیابی با و یافته هادام ايمرحله یا فرایندي ارزشیابی با
 در فرد باید همیشه اگرچه .یابدمی خاتمه ،پایانی یا نهایی
 این به کار روند اغلب ولی ؛قرارگیرد ارزشیابی معرض
 ارزشیابی از پس نیز اجتماعی تربیت در .است صورت

 با مثل براي .گیردمی انجام فرایندي ارزشیابی ،تشخیصی
 تالش اجتماعی تربیت مهم اهداف از یکی اینکه به توجه
 هویت )ایرانی و اسالمی ،انسانی( مشترك ابعاد ارتقاي براي
 میزان ،فرایندي ارزشیابی از استفاده با توانمی است خویش
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 از مثال طور به یا .دکر مشخص را متربی هویت پذیرش
 دوست یک براي را خود فرضی طور به که خواست متربی
 نشان )حدودي تا( کار این واقع در .کند معرفی خارجی
 شناخت خویش هویت به نسبت چقدر متربی که دهدمی

   .است پذیرفته را آن و داشته
 و هاروش از است الزم ارزشیابی انجام براي همچنین

 کرد؛ استفاده فردي هايتفاوت با متناسب و متعدد هايابزار
 به توجه با گرا هدف یا آزاد هدف ارزشیابی مثال براي
 ،هاکارپوشه چون ابزارهایی کارگیري به یا خاص شرایط
 سازيشبیه هايموقعیت در عملکرد و عملکردي هايآزمون
 در عدالت ارزش کردن درونی میزان تعیین براي که شده
 عالوه .گرفت کار به را هاابزار این از برخی توانمی متربی
 براي توانمی که دیگري هايویژگی جمله از این بر

 هايآزمون از استفاده برشمرد اجتماعی تربیت ارزشیابی
 حد در تربیتی عمل انجام مهم نکته .است تسلط سنجش
 میزان هاآزمون نوع این انجام با واقع در .است آن اعالي
 )اجتماعی( تربیتی اعمال از کدام هر در متربی تسلط

 را متربی تسلط میزان توانمی لامث براي .دشومی مشخص
 که چرا .کرد برآورد مختلف هايقعیتمو در گیريتصمیم در
 واقعی و گوناگون هايموقعیت در ویژه به ،عمل انجام ،مهم
   .است
 هاییویژگی جمله از منصفانه ارزشیابی کارگیري به
 به ،ترروشن تعبیر به .گیرد قرار توجه مورد باید که است
 با متناسب باید ارزشیابی ،متربیان فردي هايتفاوت دلیل
 فرمود خداوند که همانگونه .گیرد انجام هاتتفاو این
 هرکسی توان اندازه به خداوند »االوسعها نفسا اهللا الیکلف«
 این به توجه با باید هم ارزشیابی بنابراین ؛دارد انتظار او از

 یا و ارزشیابی بار یک صرف به رابطه همین در .باشد واقعیت
 را قطعی نظر توان نمی روش و ابزار یک از استفاده با تنها
 هايداده از استفاده با باید واقع در .دکر اعالم فردي بارهدر

 میزان هاروش و هاابزار انواع از استفاده و کیفی و کمی
  .کرد ارزشیابی را ویژه و پایه هايشایستگی تحقق

 صورت به باید ارزشیابی که داد نشان پژوهش این نتایج
 )1387( همکاران و صمدي هايپژوهش .شود انجام پیوسته
 )،1392( زنگنه از نقل به )2004( 1 سوزوکی و تاکامورا

                                                
1. Takamura and Suzuki 

 را پژوهش این )1394( زنگنه از نقل به )2006( 2 جانسن
 از مختلف مراحل در ارزشیابی انواع از استفاده .کنندمی تأیید
 نتایج با که است اجتماعی تربیت ارزشیابی هايویژگی
 همکاران و کوئنن )،2016( همکاران و 3زلر هايپژوهش

 )1389( همکاران و حسینی )،1392( کرامتی )،2015(
 به دستیابی میزان و نتایج ارزشیابی به توجه .دارد مطابقت
 مطالعات با که است پژوهش این حاصل نتایج از هاهدف
 .است هماهنگ )1392( سرکارآرانی و )1394( زنگنه

 که است پژوهش این از حاصل هايویژگی از خودارزیابی
 و اردکانی زاده قاضی ازجمله بسیاري تأیید و توجه مورد

 و اردکانی از نقل به )2005( 4دیور )،1396( همکاران
 نژاد نظري ترجمه ،میلبرن و کارتلج )،1396( همکاران

 به )2001( ایساکن و هنرامن )،1392( سرکارآرانی )،1385(
 .است )1392( کرامتی از نقل به و )1384( عارفی از نقل
 از که است دیگري نتایج جمله از فردي هايتفاوت به توجه
 کرامتی مطالعات نتایج با که آمده دست به پژوهش این

 نقل به )1987( ورنن و سندرز )1392( سرکارآرانی )،1392(
 دارد. مطابقت )1384( احقر ترجمه ،٥هانکینز و ارنشتاین از

 مورد روهیگ ارزشیابی و آزاد-هدف ارزشیابی از استفاده
 کرامتی )،1394( فتحی مطالعات با که است دیگري

 ،هانکینز و ارنشتاین از نقل به )1962( 6 تابا هیلدا )،1392(
 .است راستا یک در )1392( کرامتی )،1384( احقر ترجمه

 باید ارزشیابی هاییویژگی از یکی هاشایستگی از ارزشیابی
   .دارد مطابقت )1394( فتحی نظر با که باشد
 پژوهش این نتایج از منصفانه ارزشیابی کارگیري به
 )1384( احقر ترجمه ،هانکینز و ارنشتاین نظرات با که است
 همکاران و وکوئنن )2016( همکاران و زلر هايپژوهش و
 دیگر ازنتایج استانداردها از استفاده .کندمی تطبیق )2015(

 و نوري ترجمه ،7اریکسون نظرات با که است پژوهش این
 )2016( همکاران و زلر پژوهش نتایج و )،1394( عبدي
   .است هماهنگ )2015( همکاران و وکوئنن
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 فرهنگ هايمؤلفه تدوین ).1388( همکاران و بدري ،طالبی شاه
 انآموزدانش براي هنجارها و هاارزش حیطه در شهروندي

 ،یآموزش مدیریت در رهیافتی فصلنامه ،راهنمایی دوره
 ص .پاییز .5 شماره 2 سال .مرودشت اسالمی آزاد دانشگاه
57-76.   

 محتواي تحلیل و بررسی ).1374( حمیدرضا ،بیانی شرف
 از راهنمایی دوم و اول سال اجتماعی تعلیمات هايکتاب
 تهران: .ارشد کارشناسی نامهپایان .مؤلفان و معلمان دیدگاه
   .طباطبایی عالمه دانشگاه

 .نوجوانی 2 رشد شناسیروان ).1381( اکبر علی ،نژاد شعاري
   .نور پیام دانشگاه انتشارات تهران:
 .آن مراحل و تربیت و تعلیم ).1394( غالمحسین ،شکوهی

   .رضوي قدس آستان مشهد:انتشارات
 در تربیت فلسفه ).1388( همکاران و علیرضا ،قمصري زاده صادق

   .ایران اسالمی جمهوري
 جمهوري ملی درسی برنامه سند بررسی ).1389( علیرضا ،صادقی

 ،چندفرهنگی آموزش رویکرد اساس بر ایران اسالمی
 ،18 شماره ،5 سال ،ایران درسی برنامه مطالعات فصلنامه
   .215- 190ص ،پاییز
 .پرورش و آموزش شناسیجامعه ).1394( علی ،بند عالقه

   .تهران:نشرروان
 در اجتماعی تتربی مؤثر کارکردهاي ).1394( علی ،علیشاهی
 ،24 سال ،معرفت نشریه ،طباطبایی عالمه منظر از جامعه
   .80- 67ص ،فروردین ،208 شماره

 فاطمه ،فتحی ،احمدرضا ،نصراصفهانی ،مریم ،زاده فاتحی
 پرورش و ایجاد در دبیرستان عملکرد کیفی بررسی ).1382(

 تربیتی علوم و شناسیروان مجله .اجتماعی هايمهارت
   .185-165 ص 24 شماره .اناصفه دانشگاه

 ریزيبرنامه مفاهیم و اصول ).1394( کورش ،واجارگاه فتحی
   .بال انتشارات تهران: .درسی

 الگوي طراحی ).1396( همکاران و راحله ،اردکانی زاده قاضی
 دوره اجتماعی مطالعات در محوريپژوهش درسی برنامه
 .ناآموزدانش در خالقیت و تفکر پرورش براي ابتدایی
 شماره ،هفتم دوره ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه

   .106-63ص زمستان ،3
  مجید قرآن

 هايمهارت آموزش ).1385( اف جی میلبرن و جی ،کارتلج
 مشهد: ).نژادنظري محمدحسین ترجمه( .کودکان به زندگی

  .رضوي قدس آستان انتشارات
 برنگرش آگاهی و ادسو میزان تأثیر بررسی ).1384( اکرم ،کاظمی

 مادران دیدگاه از نوجوانان اجتماعی تربیت درباره مادران
 ،تهران شهر سوادآموزي نهضت هايدوره در کنندهشرکت
   .بهشتی شهید دانشگاه تهران: .ارشد کارشناسی نامهپایان

 جلد .اجتماعی هايبیماري شناسیآسیب ).1391( محمد ،کاوه
   .شناسانجامعه نشر تهران: .اول
   .نشرآگه تهران: .اخالق شناسیروان ).1394( پروین ،کدیور
 تهران: .درسی برنامه ارزیابی ).1392( محمدرضا ،کرامتی

   .آگه انتشارات
 ،کیفی رویکردهاي پژوهشی طرح ).1392( دبیلو جان ،ول کرس

 داناي مریم و کیامنش علیرضا ترجمه( .ترکیبی ،کمی
 ،طباطبایی عالمه واحد ،دانشگاهی جهاد انتشارات ).طوسی
   .تهران
 از اجتماعی تربیت هايروش ).1387( علی ،پازوکی کربالیی
 تربیتی شناسیروان فصلنامه .کاشانی فیض مالمحسن منظر

   .43-15 ص 4 سال .جدید دوره .طباطبایی عالمه دانشگاه
 و پژوهش ،نظریه گفتمان درسی برنامه ).1389( براین ،کریتندن
 ).شریف مصطفی ترجمه( .مداردانش درسی برنامه عمل

   .دانشگاهی جهاد انتشارات اصفهان:
 ارزشیابی ).1391( جیمز ،پاتریک کرك و دونالد ،پاتریک کرك

 ).موحد صفایی سعید ،مترجم( .آموزشی هايبرنامه اثربخشی
   .آییژ انتشارات تهران:

 .درسی برنامه واژگان فرهنگ ).1396( یونسکو مؤلفان گروه
 نتشاراتا تهران: ).خزایی لیال و احمدي وینپر ترجمه(

   .کتابیران گهواره
 ترجمه( تربیتی آراء و فلسفی مکاتب ).1380( جرالد ،ال ،گوتک

   .سمت انتشارات تهران: ).سرشت پاك محمدجعفر
 .نوجوانی 2 رشد شناسیروان ).1387( حسین ،آبادي لطف

   .سمت تهران:انتشارات
 رسمی تربیت و تعلیم ظامن در بنیادین تحول نظري مبانی

 وزارت انتشارات تهران: ).1390( ایران اسالمی جمهوري
   .پرورش و آموزش
 ).1393( فاطمه ،کالم زیبا و خسرو ،باقري و آزاده ،محمدي

 کنش نظریه بر مبتنی اجتماعی تربیت هايروش و اصول
 فردوسی دانشگاه وتربیت تعلیم نامهپژوهش ،هابرماس

   .28-5ص زمستان و پاییز ،2 هشمار ،4 سال ،مشهد
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 درسی برنامه مطلوب الگوي طراحی ).1387( سعید ،مذبوحی
 .ابتدایی دوره در روایات و قرآن بر مبتنی اجتماعی تربیت

   .انسانی علوم کنگره دومین مقاالت مجموعه
 مشهد: .ایران اجتماعی مسائل بررسی ).1385( محمد ،مظلوم

   .فردوسی دانشگاه انتشارات
 تهران: .متوسطه آموزش ریزيبرنامه مبانی ).1389( حسن ،ملکی

   .سمت انتشارات
 مؤسسه تهران: .درسی ریزيبرنامه اصول ).1395( حسن ،ملکی

   .برهان مدرسه فرهنگی
 البالغهنهج در اجتماعی تربیت هايروش ).1394( ستاره ،موسوي
 ،ارتباطات و اطالعات فناوري عصر در الگویی ارائه و

   .باقرالعلوم پژوهشکده معنوي يهاپژوهش
 سوم دینی هايکتاب محتواي تحلیل ).1388( مرتضی ،منطقی

 ،عاطفی نیازهاي به پاسخ منظر از دبیرستان و راهنمایی
 هاينوآوري فصلنامه ،انآموزدانش اجتماعی و روانی

   .74- 52 ص 29 شماره ،8 سال ،آموزشی
 ،هااهنظرگ درسی: برنامه ).1393( محمود ،مهرمحمدي
   .رضوي قدس آستان انتشارات مشهد: .هااندازچشم
 پایه درسی هايکتاب محتواي تحلیل ).1392( سارا ،نادرنژاد

 هايمهارت هايمؤلفه پرورش براساس ابتدایی ششم

 دانشگاه مازندران: .ارشد کارشناسی نامهپایان ،اجتماعی
   .مازندران

 پرورش و موزشآ ).1385( محمدحسین ،برج و محمدتقی ،ندیمی
   .مهرداد انتشارات تهران: .متوسطه ،راهنمایی ،ابتدایی
 محمدرضا ،مرادي ،سمیه ،شهرکی صیادي ،علی رضا ،نوروزي

 و دین درسی برنامه محتواي پاسخگویی میزان ).1392(
 عاطفی و اجتماعی نیازهاي به متوسطه دوره زندگی
 .ستانتاب درسی ریزيبرنامه در پژوهش مجله .انآموزدانش
   .154- 136ص 37 پیاپی .10 شماره .10 دوره

   .خرد انتشارات قم: .کاظم ،عابدینی ترجمه ).1386( الفصاحه نهج
 در اجتماعی هايمهارت ).1393( همکاران و اون ،هارجی

 مهرداد و خشایاربیگی مترجمان( .فردي میان ارتباطات
   .رشد انتشارات تهران: ).فیروزبخت

 الگوي اعتباریابی و طراحی ).1395( رانهمکا و اکبر ،هدایتی
 ارشد کارشناسی دوره براي شایستگی بر مبتنی درسی برنامه
 برنامه در کیفی هايپژوهش فصلنامه .درسی برنامه رشته
 پاییز .4 شماره .اول دوره .طباطبایی عالمه دانشگاه .درسی

   .61-47 ص 95
 هران:ت .کیفی پژوهش عملی راهنماي ).1394( حیدرعلی ،هومن
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