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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه چکیده: 

-نظران و تجارب بیندوره متوسطه از دیدگاه صاحب برنامه درسیدر 

رفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای الملل صورت گ

هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است. جامعه آماری این 

، شهید بهشتی، عالمه طباطباییهای پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه

هدف  بنا برکه  رجایی تشکیل دادند معلم و شهیدتهران، تربیت

فی، با چهارده نفر از این اساتید، برگیری گلوله پژوهش به روش نمونه

ها یافته صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ساختار مهینمصاحبه 

-ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر از دادهاز روش نظریه زمینه

پژوهش یازده مقوله به دست  سؤالهای حاصل از مصاحبه برای هفت 

به تفکیک مشخص شد.  سؤالها برای پاسخ به هر آمد که این مقوله

برنامه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تدوین منسجم مبانی اجتماعی 

المللی، نیاز دوره متوسطه با توجه به مبانی جامعه بومی و بین درسی

اساسی جامعه امروز ما، برای کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکی به 

های مطرح شده آموزان است. مفاهیم و مقولههای زندگی دانشواقعیت

تواند دوره متوسطه می برنامه درسیدر این پژوهش در هنگام تدوین 

ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شرایط جامعه راهگشای برنامه

 بینانه باشد.های واقعریزیکنونی ما در ارائه برنامه

 دوره متوسطه، مبانی اجتماعی، جامعه برنامه درسیواژگان کلیدی: 
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Abstract: This study was aimed to 
examine the interactive relationship 
between family and society in secondary 
school curriculum. This purpose was 
fulfilled through investigating experts' 
perspectives and international experiences. 
This study was qualitative in terms of 
method, explanatory research in terms of 
purpose and basic research in terms of 
nature. The population included all faculty 
members of Allameh Tabatabee, Shahid 
Beheshti, Tehran, Tarbeiat Moalem and 
Shahid Rajaee universities. Through 
Snowball sampling 14 faculty members 
were selected and interviewed by semi-
structured interviews. Moreover, 
Grounded theory has been applied for data 
analysis. It is worth mentioning that 11 
categories and 7 questions, which are 
clearly specified for each question, were 
obtained from interview data. Finally, the 
results show that developing a coherent 
social foundation of secondary school 
curriculum is apparently a necessity for 
today's society in order to make applicable 
knowledge and coordination with reality 
of students' life. The concepts and issues 
obtained in this study could be beneficial 
for providing realistic plans for secondary 
schools by curriculum planners with a 
greater focus on current situation of our 
society. 
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 مقدمه

مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است و باید  کهعناصری است  ترینمهماز  4درسی برنامه 

در جامعه  عنصر فعالیک  عنوانبهکه، از یک سو افراد را برای ایفای نقش  طوری طراحی شود

اجتماعی به مسائل و مشکالت پیش روی فرد  با تغییرات دیگر همگامیاری دهند و از سوی 

پذیرد، خود نیز عاملی همگام با تغییرات اجتماعی می تأثیرعین حالی که از جامعه  در دازد وبپر

در تغییرات  برنامه درسیای باشد که عامالن نباید به گونه برنامه درسیباشد، به عبارت دیگر، 

جامعه نداشته باشند، بلکه باید به طوری باشد که اگردر هر بخشی از  تأثیریهیچ  عمالًاجتماعی 

 برنامه درسیکمبودی باشد از طریق  و فرهنگیاقتصادی، سیاسی، اجتماعی  هایبخشاز جمله 

، مگر اینکه بین مدرسه و جامعه ارتباطات تعاملی و متقابل شودمیسر نمیبرطرف شود و این 

ه برنامهر بحثی درباره  ( معتقدند4939) 1زباشد. درباره اهمیت این ارتباط اورنشتاین و هانکین

بر تصمیمات  هاآن تأثیرباید مسائل اجتماعی به خصوص ارتباط بین مدارس و جامعه و  درسی

کنندگان را مورد توجه قرار دهد. هوشیاری اجتماعی برای متخصصان و تدوین برنامه درسی

ای پیچیده از طریق در جامعه برنامه درسییک اصل مهم است، تصمیمات  برنامه درسی

شوند، ها گذشته و به مدارس منتقل میوسیله جامعه مطرح و از صافی هایی که بهخواسته

 پذیرد.صورت می

های درسی و فرآیند تدوین اجتماعی و فرهنگی یک جامعه اثر قاطعی بر برنامه هایارزش    

و نیازهای آن منبع قوی و وسیعی برای  مسائل، ( جامعه4934فتحی واجارگاه، باشد )داشته  هاآن

ازها در برنامه درسی است. نیازهای اجتماعی باید در برنامه درسی مدرسه مطرح تشخیص نی

 -4درسی واقعی تبدیل شوند. نیازهای جامعه دو نوعند: یهابرنامههای درسی به تا برنامه شوند

افراد و نیازهای مربوط به انتقال  ایحرفهنیازهای معمولی و موجود مانند نیازهای شغلی و 

 اجتماعینیازهای مربوط به تغییر و تحول اجتماعی مانند نیاز به رفع نابرابری  -1 فرهنگ گذشته

اصالح و  محورجامعههای درسی (. در برنامه19ص  4934یا نیاز به تولید دانش جدید )قادری،

شود و در توسعه جامعه هدف اساسی است. محتوای برنامه درس از زندگی اجتماعی گرفته می

(. در کنار جامعه 13ص  4981)ملکی،  وش حل مسئله مورد نظر استفرایند یادگیری، ر

                                                 
1. Curriculum 

2. Ornestein, A.C. & Huunkins, F. P. 
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مدارس نهادهای اجتماعی هستند که باید سعی کنند خود نیز عامل تغییر باشند و همگام با 

 اعتنابینسبت به نیازهای ضروری جامعه  توانندنمیتغییرات اجتماعی متحول گردند. مدارس 

و  شناختیجامعه هایتعمیمنجام دهند این است که بین که برنامه ریزان باید ا آنچه باشند.

 (.4981)تقی پورظهیر، تلفیقی صورت گیرد  هاآنهای تربیت کاربرد

روانشناختی  هایویژگیبه لحاظ  هم این دوره، تأکیددوره متوسطه، به دلیل  برنامه درسی     

زندگی اجتماعی هستند و هم  درگیرشدن در آموزان که مایل به برقراری ارتباط با جامعه ودانش

به لحاظ انتظاراتی است که خانواده و جامعه از افراد این حیطه سنی دارند و هم اینکه دوره 

چرخه اقتصادی کشور  آوردنمنابع انسانی برای به گردش در تأمینمتوسطه از لحاظ اقتصادی و 

دار است. در واقع در این دوره برخور یاژهیورابطه تنگاتنگی با جامعه دارد، از اهمیت و جایگاه 

تا  زندگی و زمینه یادگیری مادام العمر در افراد به وجود بیاید هایمهارتاست که باید انواع 

بزرگسالی و وظایف خود در جامعه آمادگی الزم را کسب کنند.  یهانقشبتوانند برای ایفای 

آموزش متوسطه،  -4کند:آموزش متوسطه را در چند مطلب بیان می تی( اهم4981پور )موسی

دهد. که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند می های زنجیر آموزشی استیکی از حلقه

ناخوشایند بر هر دو دوره قبل و بعد  تأثیریتواند، مسلم است که وجود نقص در این دوره می

که عمومی و دوره متوسطه یک دوره انتقالی است؛ انتقال بین آموزش پایه  -1داشته باشد.

است و آموزش بیشتر تخصصی در سطح آموزش عالی، دوره انتقال است میان  غیرتخصصی

یک دوره  واقعآموزش و زندگی، دوره انتقال است میان کودکی و جوانی و بلوغ. این دوره در 

خاصی را به جوان  هایویژگیمیانی است که به واسطه بسیاری از فشارهای روانی و اجتماعی 

 دوره متوسطه منبع اصلی تولید نیروی انسانی ماهر است. -9. بخشدمی

در توسعه جامعه، پژوهش حاضر با  برنامه درسی بارور کنندهبه نقش سازنده و  با توجهبنابراین  

های های صورت گرفته در این رابطه و همچنین عدم انسجام بررسیتوجه به کمبود پژوهش

دوره متوسطه، به بررسی رابطه متقابل  رنامه درسیبصورت گرفته در خصوص مبانی اجتماعی 

 پردازد.دوره متوسطه می برنامه درسیبین جامعه و مدرسه در 
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 مبانی نظری پژوهش

 مبانی اجتماعی

بسیاری از افراد فاقد  زندگی، هایشیوهامروزه علیرغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در 

و همین امر آنان را در  باشندمیا مسائل زندگی خود ب رویاروییالزم و اساسی در  هایتوانایی

نموده است. با توجه به  پذیرآسیبمواجه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن 

یکی از ابزارهای فرهنگی  عنوانبهلزوم انطباق افراد با تغییرات زندگی عصر حاضر، برنامه درسی 

و  هاچالشسل امروز را برای رویارویی و مواجه با ن توانمیاست که با طراحی و اجرای آن 

را تربیت نمود. از همین رو الزم  ایشایستهمسائل موجود و آینده توانا ساخت و شهروندان 

آموزان باشد و ی زندگی حال حاضر دانشهاچالشهای درسی است مبنای طراحی برنامه

 هاآنهایی که به ، مهارتشانآیندهگی برای رویارویی با مسائل زند هاییمهارتپرورش  چنینهم

آموزان با جامعه کنونی دهد. درواقع آشنایی دانشقدرت درک و تحلیل مسائل و مشکالت را می

درسی در حال حاضر است )فتحی  هایبرنامهرسالت  ترینمهمو مسائل آن  هاچالشخود و 

 (.4983واجارگاه، 

ی کتاب به تنهایی برای آماده کردن افراد برای دهد که یادگیرمطالب ذکر شده نشان می     

-را به سمت اهداف گسترده هایشانتالشبنابراین مدارس نیاز دارند ؛ زندگی کامل کافی نیست

اند که: ما به کسانی که بیان کرده گونهاینیک گروه از رهبران آموزشی  اخیراًتری هدایت کنند. 

-در مدرسه باید واقعیت کهگوییم کنند، میپرورش میرا وارد فلسفه آموزش و  هافعالیتمواد و 

های حال حاضر زندگی اجتماعی و نه گذشته جایگاه داشته باشند. نگرانی برای مسائل زندگی 

معاصر یک عنصر جدید در ساخت برنامه درسی نیست و این همواره مورد توجه بوده است. 

تواند برای ه کودکی و نوجوانی میاین است که آیا آموزش و پرورش رسمی در دور سؤالحال 

نوجوانی( در حال حاضر مورد توجه است، همچنین سن )این ؟ مشکالت بزرگسالی کافی باشد

است و نیز مالی  شناختیجامعهمشکالت برای این گروه دارای ماهیت روانشناختی، 

 (.4،4393دوگالس)

                                                 
1. Douglas 
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و آداب  هاسنتظام ارزشی که از ن کند:تعریف می گونهاین( مبانی اجتماعی را 4983) یصاف    

درسی  ریزیبرنامهدر تدوین اهداف و فرایندهای  و شودمیو رسوم مردم در جامعه تشکیل 

در  شودمیباشد. فرهنگ که به سبک زندگی تعبیر حائز اهمیت می گذاریهدفنقش داشته و در 

ی عادی زندگی هافعالیتفرایندهای زندگی شرعی و عرفی افراد جامعه نقش داشته و نه تنها در 

جدی گذاشته در غذا خوردن و لباس  تأثیرفراگیرندگان  ایمدرسهدخالت دارد، بلکه در زندگی 

 شود.های روزانه زندگی وارد میپوشیدن و آغاز، میان و انتهای فعالیت

 ( در تعریف مبانی اجتماعی، مبانی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را4939) نزیهانکارنشتتاین و  

گیرند و در اشاره به مبانی اجتماعی، موارد زیر را می در نظرجزئی از مبانی اجتماعی  عنوانبه

 :کنندیممطرح 

به طور کلی به مربیان، معلمان و عامالن برنامه درسی در طول اعصار تغییر و برنامه درسی: 

زمان خویش انتقاد تمایالت  ترینکوچکعرضه شده است، آنان ممکن است بودن  هاییفرصت

های ها آینه نیروکه در این صورت برنامه درسی به کارگیرند هایبرنامهیابند، عیناً در در می که را

های مدارس را به سیاسی و اجتماعی خواهند بود و یا ممکن است زمان را ارزیابی نموده، برنامه

 که پاسخگوی تغییرات پویا باشند. نحوی تدوین نمایند

بسیار مشکل  کهجامعه معاصر چنان با سرعت در حال تغییر است  منبع تغییر: عنوانبهجامعه 

توان خود را با آن همراه و سازگار ساخت و آماده تحوالت آینده بود. مجبوریم به مدارس از می

سازد، نگاه کنیم، اما این دیدگاه که ما را در درک جامعه، یاری داده و برای زندگی در آن آماده می

مانند. تفاوت کاری هستند که معموالً از تغییرات عقب میال، مدارس نهادهای محافظهدر عین ح

آورند. معموالً را پدید می« ماندگی فرهنگیعقب« »پدیده»جامعه  هایبخشسرعت تغییرات در 

تغییرات فرهنگی در ابتدا از علوم، تجارب و صنعت آغاز شده، اما نهادهای جامعه از این 

 مانند.یتغییرات عقب م

توجه به این نکته الزم است که مدارس نهادهای وابسته به دیوان منبع تغییر:  عنوانبهمدرسه 

کارند )یا سنتی هستند( و بر اساس هنجارهای استاندارد شده ساالری بوده و بسیار محافظه

ده، انجام آموزان معین شرفتاری که به وسیله قوانین و مقررات برای همه مدیران، معلمان و دانش

بنابراین گرچه که اهداف تربیتی و موضوعات درسی را بر اساس نیازهای ؛ نمایندوظیفه می
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یابد، اما نباید انتظار داشت که ساختار و سازمان مدارس، به جدید اجتماعی و سیاسی تغییر می

 ای تغییر نماید.طور بسیار فزاینده

دانش که درباره مردم و جهان، گردآوری شده، بدنه سازمان  منبعی برای تغییر: عنوانبهدانش 

گسترش و فرآیند تعامل جامعه معاصر، مورد توجه قرار گیرد. همچنان که  عنوانبهممکن است 

نماید، در مقابل با افزایش دانش پایه، تغییرات بیشتری کند، دانش ما نیز تغییر میجامعه تغییر می

 (4939دهد. )همان، نیز در جامعه رخ می

چه های مدارس باید بر اساس آنبرنامه درسی بر مبنای تغییرات و تحوالت اجتماعی: ریزینامهبر

را  هاآنشود، متنوع است و گذرد، تدوین یابد. مسائلی که در جامعه مطرح میدر بستر جامعه می

 های مختلفی جست و جو کرد:در مقوله توانمی

 تصادی جامعهی تغییر به ویژه در مسائل اقشتاب فزاینده .4

 توسعه جمعیت و تحرک اجتماعی .1

 گسترش دانش، تکنولوژی و ابتکار .9

 های افراد با هم )روابط میان گروهی(وابستگی .1

 های میان گروهیناسازگاری .1

 المللیدر درون جامعه و سطح بین هاآنهای مختلف و برخورد ایدوئولوژی .6

 المللیهای بینبه جای همکاری یگرایمل .3

 المللیو در سطح بین ی در درون جامعهاختالفات فرهنگ .8

 نقش مذهب در جامعه .3

 استفاده از منابع طبیعی .43

 المللیروابط بین .44

 هاارزشارج گذاری به  .41

های جامعه نیاز به اطالعات صحیح دارد. های درسی بر پایه تغییرات یا خواستهتدوین برنامه 

اند. امروزه رشد شهروند ی درسیهاگانه فوق مبانی اصلی تغییرات در برنامهاطالعات دوازده

های اساسی آموزش و پرورش است. جوانان باید خوب یا بار آوردن عضو مفید اجتماع از هدف

های برخورد با های اجتماعی ضروری مواجه شوند و شیوههای درسی با واقعیتاز طریق برنامه
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اجتماعی  مقرراتقوانین و بر پایه موازین صحیح اجتماعی باشد و در موارد مربوط برای  هاآن

 (434 ص ،4933فرجاد، ) ارزش قائل شوند.

 مدرسه و جامعه

که  آموزان هستندگیرد. عوامل اصلی در مدرسه دانشمدرسه نهادی است که در جامعه شکل می

های آنان، آموزش گروه یادگیرندگان در مقابل جامعه قرار دارند و بدون توجه به خواسته عنوانبه

های مختلف اجتماعی داشته باشد. مدارس بنا به خواست گروه مؤثرید نقش توانمیو پرورش ن

های تمدن به نسل کردن، انتقال سرمایه پذیرجامعهتوان را می هاآناند و وظایف به وجود آمده

دانست ها، کمک به حفظ یکپارچگی جامعه معاصر، آماده کردن نوجوانان برای مشاغل و حرفه

 .(4933فرجاد، )

 مبانی اجتماعی دوره متوسطه

 دارد کهمیکند و بیان ( از جایگاه آموزش متوسطه در آموزش و پرورش بحث می4983) یملک

شود، در حالی که ان پرداخته میآموزدانشهمگانی به پرورش استعدادهای عام  در آموزش

 تأمینبر آموزش متوسطه بیشتر به پرورش استعدادهای خاص اختصاص دارد. در این دوره 

شود، در واقع دوره می تأکیدای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص نیازهای شغلی و حرفه

وجوه تمایز شخصیت افراد و پرورش آنان،  تأییدتا ضمن  کندمی تأکید هاتفاوتمتوسطه بر 

 های مختلف باشد.جوابگوی نیاز جامعه در زمینه

 شود:و چیز بررسی میدر بحث از مبانی اجتماعی آموزش متوسطه، د

اجتماعی فرد در دوره متوسطه اول، این است که در مرحله اول این دوره  هایویژگی .4

در مرحله دوم خود را بخشی از نظام اجتماعی  اما نوجوان متمایل به عالم درونی است،

ن ، دوم اینکه نوجوان مایل به انجام کارهای جامعه است و تمایل به همکاری با دیگراداندمی

دارد، سوم اینکه به مسئولیت انسانی خویش بیش از رضایت دیگران توجه دارد و چهارم 

 در زمینه زندگی و جامعه و نقش خود نیازمند جواب و راهنمایی است. سؤاالتیاینکه برای 

د ایفا کند، بسیار توانمینقش اجتماعی نوجوان در جامعه، نقشی که نوجوان در جامعه   .1

ی در تروسیعست که فرد در کودکی دارد. با ورود به دوره متوسطه، دنیای از نقشی ا تروسیع

. در این مرحله نوجوان خود را در مقابل جامعه مسئول شودمیباز  آموزدانشجلوی چشمان 
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باشد. از طرف دیگر، جامعه  مؤثردر حل مسائل و مشکالت اجتماعی  خواهدمیو  بیندمی

 تأمینیک شخص مولد و فعال ظاهر شود و به سهم خود در  وانعنبهنیز از او انتظار دارد که 

عقالنی، عاطفی،  هایمهارتنیازهای فردی و اجتماعی ایفای نقش کند، بنابراین لزوم کسب 

شود. به همین دلیل آموزش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله مطرح می

شغل در افراد به وجود آید  هایرتمهاحرکت کند و  آموزیحرفهمتوسطه باید به سمت 

های نوجوانی نه تنها برای ورود به دنیای کار، برای پرداختن به مشاغلی که در زندگی سال

 آموزیحرفهبه آن نیاز داریم، اهمیت بسیار دارد بنابراین باید محور آموزش متوسطه را 

 (.96ص  4983تشکیل دهد )ملکی، 

( معتقد است که آگاهی از 4981پور )در دوره متوسطه، موسیفرد  هایویژگیدر ارتباط با     

کند، خاص بودن این دوره را به نوجوانان در این دوره به برنامه ریزان کمک می مسائل نیازها و

 مدنظر قرار دهند و در این رابطه به طور کلی به موارد زیر اشاره کرده است: ترجدیطور 

 استقالل و فردیت در حال رشد .4

 برای پذیرش گروهی تمایل .1

 یک زندگی خوب تأمینمیل به  .9

 ابراز وجود برای هاییفرصتپیدا کردن  .1

 نیاز به تدوین فلسفه زندگی و نظام ارزشی .1

کند، قدرت در دوره متوسطه، قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می     

یابد و مسائل جدید عینی می، کنجکاوی آنان جهت مرسدمییادگیری آنان به حد اعالی خود 

زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک ذهن 

-اجتماعی، اقتصادی و معنوی می هایارزشدارد و به مرحله ادراک می آنان را به خود مشغول

بسیار مهمی است.  رسند. این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره

 (4983)صافی،

ان این دوره هم از نظر آموزدانشقبل با جامعه ارتباط دارد. های دوره متوسطه بیش از دوره     

و هم جامعه از او  بیندمیمختلف های روانی و ذهنی خود را آماده ورود به جامعه و ایفای نقش

سی، اجتماعی و اقتصادی را کسب کند. از نسبی در انجام وظایف سیا هایتواناییانتظار دارد که 

ان آموزدانشو نیازهای  هاسؤالرود ضمن اینکه بتواند به می برنامه درسی دوره متوسطه انتظار
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بایست شرایط ایجاد تحول کیفی در تحصیل می های مختلف پاسخ قابل قبولی ارائه دهددر زمینه

 دینمارا در جامعه فراهم  آوریفننش و و آمادگی برای احراز شغل مولد، بهبود و توسعه دا

علوم و فنون و های مدارس امروز به دلیل پیشرفت متأسفانهاما ؛ (4983افضل خانی و همکاران، )

با توجه به بعضی از رویکردهای روانشناختی توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق 

 (.4938شعبانی، ) اندگرفتهق فاصله متفکر و خال هایانسانعلمی معطوف کرده و از تربیت 

 ی درسیبرنامه عنوانبهجامعه 

، آماده کردن انددادهآنچه که مدارس روستایی به بهترین شکل انجام »کند که اخطار می 4ناچتیگال

ان برای ترک جوامع روستایی، یا با هدف ادامه تحصیل و یا شغل پیدا کردن است. او آموزدانش

کند؛ هنگامی که آموزش به می تأکیددرسی  ریزیبرنامهمنبع  عنوانبهز جامعه بر اهمیت استفاده ا

ان در میان آموزدانشکه  طورهمانخارج از کالس درس برده شود، موانع میان مدرسه و جامعه، 

های شوند. متون مکتوب، تعدادی از مثالگیرند، شکسته میی آن یاد میو درباره شانجامعه

که در آن ارتباطات میان مدرسه و جامعه با استفاده از  کندایی موفق را ذکر میهای روستبرنامه

 اصلی قرار یدستهها در دو برنامه درسی ساخته شده است. این مثال -عنوانبه -رویکرد جامعه

را مورد بررسی  شانجامعه یگذشتهان در همکاری با اعضای جامعه، دوران آموزدانشگیرند: می

ان، آموزدانشو  را حفظ کنند شانآیندهتا میراث و  کنندمی ند و تاریخ آن را مستنددهمی قرار

های جامعه، عمل دهند و با همکاری سازمان، تشخیص میکندمی متأثررا  شانجامعهمواردی که 

کرده و اجرا  ریزیبرنامهتا نیازهای جامعه را بسنجند و تغییراتی را  شوندمی یادگیری را متقبل

ند. پیوندهای برقرار شده میان مدارس و مشاغل در جامعه، از طریق تدارک تعلیم و آموزش کن

کاری و  هایمهارتاستخدام برای جوانان، در جامعه نیز توسط بهبود  -پیش هایبرنامهو  بیشتر

برنامه  -عنوانبه -کند. رویکرد جامعهمشاغل جوانان، شرکت و همکاری میهای چشم انداز

دلیل پیوندهای محکم قرار گرفته میان مدرسه و جامعه، نقش مهمی در تجدید حیات  درسی، به

 -جامعههای جامعه دارد. به عالوه، پیامدها و منافع اجتماعی و اقتصادی بسیاری از پروژه

آورند یابد، برای مدت طوالنی دوام میمی برنامه درسی، پس از اینکه پروژه اولیه پایان -عنوانبه

 هاآنتا به  ای از مفاهیم را پرورش دهندآموزان باید مجموعه(. دانش1،1333همکاران جونس و)

                                                 
1. Nachtigal 

2. Johns. Kilpatrick& mulford 
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هم پیوسته و پیچیده شرکت کرده و با آن مرتبط شوند. برای مشارکت کمک کند که در دنیایی به

آموزان باید به در آن و انجام اعمال اجتماعی ارزشمند، دانش مؤثردر جامعه و داشتن عملکرد 

 1و همکاران (. در همین راستا مالویل4VT ،2013شوند )ها مجهز ها و گرایشمهارت انواع

، نتایج اجرای این پروژه نشان داد محور را انجام دادند.ای با عنوان یادگیری جامعه( پروژه1336)

ند، باش مندعالقه رود که عمیقاًمی د، بیشتر انتظارشونآموزان مشغول یادگیری میهنگامی که دانش

-آموزان به جوامع خودشان، میی دانشو به اهدافشان برسند. با پرورش عالقه کار کنند ترسخت

با توجه به همین نکته است که تجدید نظر در  توان بذرهای یادگیری مادام العمر را کاشت.

 های جدید، یکو گرایشها با دانش، مهارت هاآنهای درسی توسط آمیختن برنامه روزرسانیبه

مربوط به  هایمهارتزندگی شامل  هایمهارتتر، شود. در نگاهی اجمالیروش مهم تلقی می

از این  (.9،1331سوبهیفشارهاست )ی حیاتی، همدلی و تحمل گیری، اندیشهارتباط، تصمیم

جامعه، وسیع و همیشه در  -الزم برای روابط مؤثر مدرسه هایمهارتروست که جایگاه دانش و 

دانش  عنوانبهمهم است. آنچه که  اساساًجامعه، -بنابراین بررسی روابط مدرسه؛ ستحال تغییر ا

شود امری ایستا و غیرقابل تغییر نیست، بنابراین و مهارت در حال حاضر ضرورت تصور می

ها در عصر کنونی بررسی رابطه مدرسه و جامعه را به طور مستمر پویایی جایگاه دانش و مهارت

بر  تأثیرهای اصلی و مشترکی برای خانه، مدرسه و جامعه، محیط (.1،1344طلبد )فیورهمی

التحصیل دهد که افرادی که فارغها نشان میکنند. پژوهشها را ارائه میتحصیل و پیشرفت بچه

شوند و به تحصیل خوب در طی دوران دبستان و دبیرستان دسترسی دارند، بیشتر احتمال می

و شهروندان فعال و  های مستحکمی داشته باشندیدا کنند، خانوادهرود که شغل سودمندی پمی

گوس و شوند )جرائمی جدی مرتکب  هاآنرود که مولدی باشند. همچنین کمتر انتظار می

 (.1،1333همکاران

که ذکر شد تعامالت گسترده بین مدرسه و جامعه در نهایت به پیشرفت و فرد و  طورهمان    

امروزه  مثالً؛ رودای دیگر پیش میا در غیر این صورت وضع به گونهانجامد، امجامعه می

                                                 
1. Virginia tech 

2. Melaville, a; berg, a.; blank, m 

3. Sobhi 

4. Fiore 

5. Goos, lowrie & jolly 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJq7GNwa7KAhXHECwKHcjCB80QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cle.prov.vt.edu%2Fguides%2F07-08%2FVT_CLE_Guide_07-08.pdf&usg=AFQjCNGkfVY2vv5G3_1Lr3HDK4gB7qn8PQ&sig2=z00c-zzk7eajNyXGLGaeUA
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چالشی  ترینمهمی کمی از جوانان فقیر، های ناکافی و نامناسب پیشنهاد شده به عدهفرصت

های اجتماعی با آن روبرو هستند و تهدید بزرگی بر کشور تحمیل است که مدارس و سازمان

 (.4،1331لوینکند )می

توان استنباط کرد که جامعه در حال صورت با توجه به مطالب و مستندات مذکور می به هر    

تغییر و دگرگونی است؛ تغییراتی که به لحاظ اجتماعی و تکنولوژیکی به وجود آمده است باعث 

د انتقال توانمیاینگونه است که دیگر تنها وظیفه مدرسه ن شود. وبا یکدیگر میها برخورد فرهنگ

بررسی رابطه متقابل جامعه و مدرسه  با توجه به نقش مدارس در جوامع امروزی اشد.فرهنگ ب

آموختگان زیرا اگر قرار است نیازهای جامعه تحقق پیدا کند و همچنین دانش؛ است بسیار مهم

خواهیم می را بپذیرد و همچنین اگر هاآنایفا کنند و جامعه  مؤثریمدارس در جامعه نقش 

 ناپذیر است.ت اجتماعی ایفای نقش کنند وجود این رابطه امری اجتنابمدارس در تغییرا

 

 مبانی تجربی پژوهش

 شناسیجامعهدرسی  هایبرنامه( در پژوهشی با عنوان بررسی کمی و کیفی 4984غالمی فرد )

درسی به این نتایج  ریزیبرنامهدوره متوسطه گروه علوم انسانی بر اساس دیدگاه اجتماعی در 

و  شودمیدوره متوسطه بیشتر به انتقال فرهنگی توجه  شناسیجامعهدروس  هایبرنامه: که رسید

دروس  هایبرنامهدر دو مقوله دیگر یعنی تربیت شهروندی مردم ساالر و تغییر اجتماعی 

( به 4983مفتخر ) دوره متوسطه در حد ضعیف و متوسط تدوین تنظیم شده است. شناسیجامعه

رسی برنامه درسی قصد شده و اجراشده شهروند مسئول در دوره متوسطه از پژوهشی با عنوان بر

میزان تفاوت و تطابق اهداف برنامه  کهنتایج نشان داد  دیدگاه دبیران علوم اجتماعی پرداخت که

درسی اجرا شده شهروند مسئول با اهداف برنامه درسی قصد شده شهروند مسئول اغلب در 

تدریس برنامه های و میزان تفاوت و تطابق محتوا و روش سطح متوسط و قابل قبولی است

 یاریاسفتددرسی اجرا شده و قصد شده شهروند مسئول نیز در حد متوسط و قابل قبولی است. 

 زندگی مورد نیاز بزرگساالن از دیدگاه هایمهارت( در پژوهشی به شناسایی 4981)

ان شاخه آموزدانشرسی متوسطه نظری و د ریزیبرنامهتعلیم و تربیت، کارشناسان  نظرانصاحب

بزرگساالن دولتی شهر تهران پرداخت که یافته هابیانگر آن است که از  هایدبیرستاننظری 

                                                 
1. Henry m. Levin 
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-فردی هایمهارت طبقه شهروندی در اولویت اول، هایمهارتسه گروه موردمطالعه  دیدگاه هر

شناختی در -ذهنی هایارتمهمحل کار در اولویت سوم و  هایمهارتزیستی در اولویت دوم، 

 هایبرنامه( در تحقیقی به بررسی میزان موفقیت 4981اولویت آخر قرارگرفته است. جباری )

این تحقیق حاکی از های تنظیم شده دوره متوسطه در تحقق اهداف اجتماعی پرداخت که یافته

ی توجه شده درس هایبرنامه، رعایت حقوق دیگران در یریپذتیمسئولآن است که به اهداف 

است، ولی به دیگر اهداف مطرح شده مانند آموزش روابط خانوادگی، آموزش و گسترش 

 ی اجتماعی کمتر توجه شده است.هافعالیت، شرکت در یپرستهنیم، یساالرمردم

را انجام دادند. نه مدرسه  محورجامعهای با عنوان یادگیری ( پروژه1336) 4مالویل و همکاران   

آمریکا(، در این پروژه  متحدهاالتیاشمال شرقی  هایبخش) new Englandت از سه ایال

پروژه یک راهبرد مکان محور بود که از پیامدهای بعدی  نیا شر کت کردند. محورجامعهمدارس 

آن شواهد محکمی به دست آمد، اولین نتایج، رشد مهارت و اشتیاق معلم را نشان داد و افزایش 

ادگیری، پیشرفت تحصیلی و دانش او از محیط اجتماعی و طبیعی را نشان در ی آموزدانشتعهد 

 داد.

، نوعی برنامه RSAدرسی منطقه محور  ریزیبرنامه عنوانپژوهشی با  ( در1341) 1توماس    

ریزی درسی منطقه محور درسی مبتنی بر جامعه محلی را مطرح کرد. او اذعان داشت، برنامه

RSA طراح برنامه درسی باشند و با حسابداران محلی همکاری کنند کهرد به معلمانی احتیاج دا 

، استخراج کنند. توماس در پژوهش خود شودمیتا منابع دانشی که در جوامع محلی نگه داشته 

مانعی برای تعهدات  عنوانبهاجتماعی معلم،  را مطرح کرد که: آیا خودمختاری و طبقه سؤالاین 

شود، که شامل والدین هم می ترگستردهای ود، مشارکت با جامعهجامعه است؟ برای مدارس موج

 ناپذیر است.امری اجتناب

 

                                                 
1. Melaville, A; Berg, A.; Blank, M 
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 پژوهش سؤاالت

 د داشته باشد؟توانمیمتوسطه اجتماعی مدرسه در فضای روانی  تأثیریجامعه چه  .4

د داشته توانمیدرسی  هایبرنامهدر نوع نگرش دبیران نسبت به  تأثیریجامعه چه  .1

 باشد؟

د داشته توانمیدرسی دوره متوسطه  هایبرنامهدر اهداف و محتوای  تأثیریه جامعه چ .9

 باشد؟

 د داشته باشد؟توانمیچه نقشی در ثبات اجتماعی  متوسطه مدرسه .1

 د داشته باشد؟توانمی تغییر اجتماعیچه نقشی در متوسطه مدرسه  .1

 اشد؟د داشته بتوانمیو مشکالت اجتماعی  مسائلچه نقشی در متوسطه مدرسه  .6

ر برنامه درسی دوره متوسطه چگونه رابطه تعاملی جامعه و مدرسه دای نظریه زمینه .3

 است؟

 پژوهش شناسیروش

نوع روش پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه تعاملی مدرسه و جامعه در 

حاضر  است؛ اما از این لحاظ که پژوهش ینییتبدوره متوسطه است یک پژوهش  برنامه درسی

در صدد تدوین چارچوب مفهومی در رابطه با مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه است، 

از  صرفاً هاسؤالاز این نظر پژوهشی کاربردی است و از آنجا که در این پژوهش برای پاسخ به 

-یپژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا م شود از نوع کیفی است.های کیفی استفاده میداده

باشد. هدف تحلیل محتوا به دست آوردن شناخت و بینشی نو از اطالعات به دست آمده است. 

شوند؛ این واحدها مشخص می سؤالدر روش تحلیل محتوا واحدهای اطالعاتی در پاسخ به هر 

های تحلیل های مصاحبه باید از الگوپاراگراف باشند. برای تحلیل داده تواند لغت، عبارت ومی

ای استفاده شده استفاده کرد از این رو در پژوهش حاضر از شیوه کدگذاری نظریه زمینهمحتوا 

 است.

 

 گیرینمونهجامعه آماری نمونه و روش 

های درسی در دانشگاه ریزیبرنامهی ی اساتید رشتهآماری مورد نظر پژوهش، شامل کلیهجامعه

هید رجایی تهران است. روش مورد معلم و شو تربیت عالمه طباطبائی، تهران، شهید بهشتی
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تحقیقات  هدفمند در گیرینمونهمختلف های ، هدفمند بوده است. روشگیرینمونهاستفاده برای 

و متخصصان مرتبط با موضوع شناسایی  نظرانصاحبنفر از  41کیفی متداول است. بدین ترتیب 

ه اشباع نظری، توسط مصاحبه صورت گرفت. از آنجا که در جریان مصاحب هاآنشدند و با 

 نفر ادامه یافت. 41پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم احساس شد، برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا 

 

 آوری اطالعاتجمعروش و ابزار 

 ایمطالعه کتابخانه -4

ضر بررسی اسناد: بررسی مبانی اجتماعی برنامه درسی ملی و مقایسه نتایج پژوهش حا -1

 های مطرح در این سندبا مؤلفه

سازمان یافته  کامالًبا توجه به اینکه در تحقیقات کیفی مصاحبه  مصاحبه با متخصصان: -9

خود را های نیست و هدف محقق کمک نمودن به مصاحبه شوندگان است تا دیدگاه

 آوریجمعدر مورد موضوع مربوط با کلمات و عبارات خودشان بیان کنند، لذا جهت 

 استفاده شده است. باز سؤاالتان یافته با اطالعات مربوطه از مصاحبه نیمه سازم

 کلی و اصلی انجام شد. در سؤاالتها در قالب نیمه سازمان یافته و با طرح مصاحبه

داده شد. در حین انجام  سؤاالتطول مصاحبه به اساتید اجازه صحبت آزاد در مورد 

تحقیق  هایسؤالگوی که پاسخ شدشونده به جهتی هدایت میمصاحبه، گاهی مصاحبه

ها شوندهمصاحبه بعد از هماهنگی با مصاحبه 3ی انجام شده، مصاحبه 41 از باشد.

مصاحبه بعد از مراجعه به دانشگاه مربوطه و صحبت با استاد  1و  صورت گرفته

-ها با شرح جزئیات پیادهبالفاصله صورت گرفته است. در پایان هر یک از مصاحبه

 سازی شد.

 

 ابزار )روايی( اعتبار

به منظور تعیین روایی محتوایی مصاحبه، ابزار مربوط بر اساس نظرات اساتید راهنما و  -4

 شده است. تأییدمشاور مورد بازبینی قرار گرفته و در نهایت 

در ضمن  حاصلهای به دست آمده از مصاحبه دادههای برای اطمینان از روایی داده -1

رت برداشت اشتباه پژوهشگر مصاحبه برای هر یک از اساتید بازگویی شد تا در صو



... دوره متوسطه یجامعه و مدرسه در برنامه درس یرابطه تعامل یبررس  

111 

 مطالب توسط آنان اصالح شود.

 

 پذيری پژوهشو انتقال 1قابلیت اطمینان

اساتید راهنما و مشاور  تأییدها و به منظور حصول قابلیت اطمینان برای خواننده، از بررسی -

 در طول فرایند تحقیق استفاده شده است.

دهد اعتمادپذیری تفسیرهای پژوهشگر یها به خواننده امکان متوصیف دقیق و عمیق داده -

(. منظور از این امر توصیف مفصل فرایند انجام تحقیق و افراد 4981را تعیین کند )هومن، 

درگیر است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از توصیف تفصیلی فرایند انجام 

 شود. تأمینهای پژوهش برای خواننده پذیری دادهتحقیق، انتقال

 

 هادادهروش تجزيه و تحلیل 

 1های کدگذاری استراس و کوربیناز روش های حاصل از مصاحبهبه منظور تجزیه و تحلیل داده

مجزا خرد شده و با بررسی  هایبخشها به این صورت که داده به بهره گرفته شده است.

باز شده و در نهایت ها، راه برای کشف بیشتر در مورد پدیده سؤاالتیها و ها و تفاوتمشابهت

ها در شوند و دادهای جدید به یکدیگر مربوط میبا برقراری پیوند بین مقوالت، اطالعات به شیوه

 (.4933شوند )استراس و کوربین، بندی میسطحی باالتر مقوله

 

 های پژوهشيافته

 د داشته باشد؟توانمیدر فضای روانی اجتماعی مدرسه  تأثیریاول: جامعه چه  سؤال

 اول پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -4جدول شماره 

 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

بسترسازی مناسب، ساختار فیزیکی روانی جامعه، بافت 

 جامعه
 بافت اجتماعی

 نظام اجتماعی
 اجتماعی هایارزش جامعه، نوع حکومت هایارزشانتظارات جامعه، 

 روحیه اجتماعی پذیریمسئولیترویکرد مهارت محوری، رویکرد 

مسائل سیاسی  مسائل ملی و میهنی ، جنسیتیاهسته یانرژماهواره، خلیج فارس، 

                                                 
1. Dependability 

2. Strauss & Corbin 
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 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

تصمیمات سیاسی، فضای اقتصادی سیاسی، بیکاری، 

 یخواهیآزاد
 فضای اقتصادی و سیاسی

 اجتماعی

سازی انداردو خجالت، است ییروکم احترام به دیگران،

 عقاید خانواده
 فرهنگ خانواده

 مناسبات فرهنگی
 تعامالت بین فردی آموزان، مناسبات اجتماعیشخصیتی دانش هایویژگی

 هافرهنگخردهارتباط  هافرهنگخردهنوایی عاطفی فکری، ارتباط هم

 

استخراج های هکد گداری باز سطح اول و دوم و همچنین مقولهای نتایج حاصل از تحلیل    

که سه مقوله نظام اجتماعی، مسائل سیاسی اجتماعی و مناسبات فرهنگی در  اندآنشده، بیانگر 

 باشند. رگذاریتأثند توانمیفضای روانی اجتماعی مدرسه، 

کند. بدین را به مدرسه القا می هاآنکه  و انتظاراتی دارد هاارزشنظام اجتماعی  نظام اجتماعی:

گیرد و از همین رو و انتظارات ساختار و بافت جامعه شکل می هاارزشنوع  ترتیب بسته به

 تأثیرطبع مدرسه نیز که در خدمت جامعه است تحت  به شود.ی خاصی میجامعه دارای روحیه

 از نظام اجتماعی خواهد بود. متأثری جامعه قرار گرفته و فضای روانی اجتماعی آن روحیه

ای بسته به بافت و ساختارش با مسائلی درگیر است که ر جامعههمسائل سیاسی اجتماعی: 

-قرار می تأثیرخواسته یا ناخواسته فضای روانی اجتماعی نهادهای آن از جمله مدرسه را تحت 

ای، ماهواره و ... که در جامعه ما مطرح است در فارس، انرژی هسته دهد. مسائلی مانند: خلیج 

 سازد.می متأثرد و فضای روانی اجتماعی آن را شوپرداخته می هاآنمدرسه به 

ای شود که مخصوص هر جامعههایی میها و منشعقاید، راه و رسم شامل مناسبات فرهنگی:

است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. فرهنگ خانواده به طور مستمر نیاز به بازبینی 

شود و ن مدرسه با یکدیگر منجر به شناخت میو اصالح دارد. نوع تعامالت افراد خانواده، کارکنا

اگر این شناخت با عمق و وسعت بیشتری باشد و تحلیل و تفسیر بیشتری روی آن صورت 

 بگیرد در واقع سمت و سوی این مناسبات و مراودات فرهنگی مثبت خواهد بود
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د داشته توانمیدرسی  هایبرنامهدر نوع نگرش دبیران نسبت به  تأثیریدوم: جامعه چه  سؤال

 باشد؟
 دوم پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -1جدول شماره 

 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

 شخصیتی معلم هایویژگی فردی معلمان، تعلق به رشته هایتفاوتخودباوری، خالقیت، 

 معلم عامل تغییر
 دبازخور بیداری فکر، بازخورد

، فعالیت معلمان همگام با جامعه، یافتگیتوسعهژی، لوتکنو

 مفهوم برنامه درسی

 منبع تغییر

 یهاتیاولونادیده گرفتن نیاز معلم، تضاد ارزشی، فقدان دانش، 

 ارزشی جامعه

تضاد ارزشی با برنامه 

 معلم ابزار انتقال درسی

 ویض اختیارعدم تف نظام سوپر متمرکز، فضای فکری جامعه، تابع بودن

استخراج های کد گذاری باز سطح اول و دوم و همچنین مقولههای نتایج حاصل از تحلیل    

اثر جامعه در نوع  عنوانبه که دو مقوله معلم عامل تغییر و معلم ابزار انتقال اندآنشده، بیانگر 

 باشند. تأثیرگذارند، توانمیدرسی  هایبرنامهنگرش دبیران نسبت به 

تواندد تغییدر ایجداد کندد و عامدل اصدلی در تغییدر معلدم مدی دیددگاهاین  در عامل تغییر: معلم

برنامده یکدی از فعداالن اصدلی  عنوانبدهبرنامده درسدی اسدت. معلدم در ایدن رویکدرد  اثربخش

فعدال  هامحددودیتشدود. در ایدن دیددگاه هدم شخصدیت معلدم جددای از نگریسته می درسی

 است. کنندهدلگرمت معلم در جامعه مثبت و و منبع تغییر است و هم موقعی

شدود کده وظیفده فدردی نگریسدته مدی عنوانبدهدر ایدن رویکدرد بده معلدم معلم ابزار انتقاال: 

-انتقال دانش به افراد را دارد. ایدن ندوع نگداه بده معلدم باعدث احسداس از خودبیگدانگی و بدی

امیددوار نبدوده و کدار خدود  خدود هدایتالشای که معلدم بده نتدایج گونهعالقگی معلم شده به

یدک مخاطدب ارزشدمند باعدث  عنوانبدهبندابراین نادیدده گدرفتن معلدم ؛ یابددرا فاقد معندا مدی

 آموزان داشته باشد.شود معلم همین دید را به دانشمی
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د توانمیدرسی دوره متوسطه  هایبرنامهدر اهداف و محتوای  تأثیریچه  جامعه سوم: سؤال

 داشته باشد؟
 سوم پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -9ماره جدول ش

 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول 

 محتوا سازیمتعادل ، نیازسنجی مستمر، نگاه فرایندی محتواپذیریانطباق
ارتباط پویای 

جامعه و برنامه 

 درسی

دانش زندگی، روحیه کار گروهی،  هایواقعیتتمرکز به 

 کاربردی، آزادی اندیشه
 محتوای مبتنی بر جامعه

 مبانی جامعه بومی توجه به مبانی جامعه بومی، بودجه

کد گذاری باز سطح اول و دوم و همچنین مقوله استخراج شده، های نتایج حاصل از تحلیل     

د بر اهداف توانمیکه جامعه از طریق مقوله ارتباط پویای جامعه و برنامه درسی  آن استبیانگر 

 باشد. تأثیرگذار درسی دوره متوسطه، هایبرنامهو محتوای 

-ایدن اشداره دارد کده اهدداف و محتدوای برنامده بده :برناماه درسایارتباط پويای جامعاه و 

. انطبداق پویدا بدازبینی و اصدالح هدای جامعده باشددنیازهدا و خواسدته های درسی باید بر طبدق

طلبدد. پویدا هدای جامعده مدیرا بدرای تحقدق خواسدته ه درسدیبرنامدمداوم اهداف و محتدوای 

گیدرد طدوالنی صدورت نمدی زمانمددتو بدرای  بدارهیکاز این جهت اسدت کده ایدن انطبداق 

یعندی هدم اهدداف و محتدوای ؛ شدودبلکه ایدن امدر بده صدورت مسدتمر و دوطرفده انجدام مدی

 اصالح شود.ها و نیازهای جامعه باید بازبینی و برنامه درسی و هم خواسته

 

 د داشته باشد؟توانمیچهارم: مدرسه چه نقشی در ثبات اجتماعی  سؤال
 چهارم پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -1جدول شماره 

 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

ترمیم کننده، تصحیح دید جامعه، تغییر عادت، سازگاری 

 فرد با جامعه
 تصحیح دید جامعه

 ثبات سازنهیزم
احساس تعهد، فرصت اعتماد، وفاق ارزشی مدرسه و 

 ای با مسائلجامعه، برخورد ریشه
 فرصت اعتماد اجتماعی
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کد گذاری باز سطح اول و دوم و همچنین مقوله استخراج شده، های نتایج حاصل از تحلیل

 تأثیرگذارد در ثبات اجتماعی، توانمیبات ث سازنهیزممقوله  که مدرسه از طریق آن استبیانگر 

 باشد.

ابدزار بدرای دائمدی سداختن الگوهدای اجتمداعی اسدت و  ینمدؤثرترمدرسده  ثباات: سازنهیزم

مدورد قبدول جامعده  هدایارزشهای اجتماعی مثدل اعتمداد و تعهدد بده تدرویج با ایجاد سرمایه

 د.کنکمک می جامعهپردازد و بدین صورت به انطباق فرد با می

 د داشته باشد؟توانمیپنجم: مدرسه چه نقشی در تغییر اجتماعی  سؤال
 پنجم پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -1جدول شماره 

 مقوالت  کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

 الگوی ایجاد چالش ذاتی تأثیرمدرسه، محور توسعه؛ 

 آموزش یآزادسازنقش  آموزش یآزادسازیشه، نقش تغییر اند بالقوه تأثیر

 حفظ هویت ، حفظ هویتیمدارقانون

 فرصت تمرین اجتماعی یادگیری سیستمی، فرصت تمرین اجتماعی

 بالفعل تأثیر

 

 تفکر انتقادی انآموزدانشاطالعات  روزرسانیبه

روش صحیح، تغییر محور نبودن، عدم موفقیت تغییر کتاب  فقدان

 درسی
 وانایی عملیت

استخراج های باز سطح اول و دوم و همچنین مقوله یکدگذارهای نتایج حاصل از تحلیل       

د در تغییر توانمیبالفعل  تأثیربالقوه و  تأثیرکه مدرسه از طریق مقوالت  آن استشده، بیانگر 

 باشد. تأثیرگذاراجتماعی، 

اندرژی و پتانسدیل ایجداد تغییدرات در جامعده  ذاتداًیدک سدازمان  عنوانبدهمدرسده بالقوه:  تأثیر

الگدوی ایجداد  عنوانبدهشدود. مدرسده را دارد. در واقع خود آمدوزش باعدث بیدداری فکدر مدی

ای کده تغییدر از آنجدا شدروع شدده و بده تواندد محدور ایجداد تغییدر باشدد بده گوندهچالش می

 دیگر جامعه نیز سرایت کند. هایبخش

عده مدا مدرسده در عمدل تدا چده حدد توانسدته عامدل ایجداد تغییدر اینکده در جامبالفعل:  تأثیر

باشد بده عوامدل چنددی بسدتگی داشدته اسدت. فدراهم کدردن فرصدت تمدرین اجتمداعی بدرای 

-آمددوزان از وظدایف مدرسدده اسدت کدده در مددارس مددا بده خددوبی بده آن پرداختدده نمددیداندش
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یی عملددی بددرای البتدده بایددد بررسددی شددود مدرسدده تددا چدده میددزان اجددازه و توانددا کدده شددود؛

 اند.پرداختن به تمرین اجتماعی را داشته

 د داشته باشد؟توانمیششم: مدرسه چه نقشی در مسائل و مشکالت اجتماعی  سؤال

 ششم پژوهش سؤالکدگذاری باز سطح اول و دوم و مقوالت جهت  -6جدول شماره 

 مقوالت کدگذاری باز سطح دوم کدگذاری باز سطح اول

ز اعتیاد، آموزش رفتار قاطع، تربیت شهروند آموزش پیشگیری ا

، آموزش درباره راهنمایی و ستیزطیمحگو، آموزش درباره پاسخ

 رانندگی،

 درسی مسئله محور برنامه
 حل مشکل بسترساز

 برنامه درسی یشناسبیآس برنامه درسی یشناسبیآس

ایجاد  بسترساز عدم تربیت اجتماعی عدم مهارت پروری، عدم تربیت اجتماعی

 ایجاد طبقه اجتماعی التحصیالنسیاست زدگی، عدم درآمدزایی فارغ مشکل

استخراج های باز سطح اول و دوم و همچنین مقوله یکدگذارهای نتایج حاصل از تحلیل    

ایجاد مشکل  بسترسازحل مشکل و  بسترسازکه مدرسه از طریق مقوالت  آن استشده، بیانگر 

 باشد. تأثیرگذارشکالت اجتماعی، د بر مسائل و متوانمی

مدرسده وقتدی مبتندی بدر زنددگی باشدد مشدکالت و مسدائل زنددگی بسترساز حال مشاکل: 

تواندد از خیلدی مسدائل بغدرنج جامعده هدای خدود قدرار دهدد مدیآموزان را محور برنامدهدانش

 پیشگیری کند. زیستمحیطکنونی از جمله: اعتیاد، راهنمایی و رانندگی و 

هددای مختلددف اخالقددی و آمددوزان در زمینددهاگددر مدرسدده بدده دانددشجاااد مشااکل: بسترساااز اي

پدروری منجدر بده بدروز مسدائلی جددی الزم را ندهدد ایدن عددم مهدارت هایمهارتاجتماعی 

-آمدوزان بدا مسدائلی در جامعده مواجده خواهندد شدد کده نمدیشود زیرا داندشبرای جامعه می

 بپردازند. هاآنه پاسخگویی به ب اندگرفتهتوانند با آنچه که در مدرسه فرا

رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه ای هفتم: نظريه زمینه سؤال

 چگونه است؟

شوند، این مقوله های اصلی به آن ربط داده میاست که تمام مقولهای پدیده مقوله محوری 

هش که بررسی رابطه تعاملی بین حادثه یا اتفاق اصلی است، با توجه به هدف اصلی این پژو

 مقوله انطباق پویای جامعه و برنامه درسیمدرسه و جامعه در برنامه درسی دوره متوسطه است، 
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محتوا، محتوای مبتنی بر  سازیمتعادلمقوله محوری انتخاب شد که خود از مفاهیم  عنوانبه

 .جامعه و مبانی جامعه بومی استقراء شده است

ها اغلب با واژگانی در داده شودمیه که بعضی اوقات شرایط مقدم خوانده یا آنچ شرايط علی 

چنین  کهوقتیشوند. حتی به سبب، به علت بیان می چون کهاز آنجا  کهمانند: وقتی، درحالی 

ها و بازبینی ید با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به دادهتوانمیوجود ندارد، اغلب هایی نشانه

فاقات یا وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیده مورد نظر است، شرایط علی را پیدا حوادث، ات

که خود از مفاهیم بافت جامعه،  مقوله نظام اجتماعی(. در پژوهش حاضر 4933استراس، ) دیکن

 .شودمیاجتماعی و روحیه اجتماعی به وجود آمده است شرایط علی خوانده های ارزش

شود. گر نیز میو شرایط مداخلهزمینه يا بستر حاکم ر شرایط علی، شامل مقوله شرایط عالوه ب 

-زمینه، شرایط خاصی است که تعامالت برای اداره و کنترل پدیده یا مقوله محوری صورت می

 سیاسی اجتماعی مسائلگیرد. تشخیص این شرایط از شرایط علی دشوار است. در این پژوهش 

زمینه یا بستر حاکم  عنوانبهفضای اقتصادی سیاسی است، ملی و میهنی و  مسائلکه متشکل 

ی هستند که بر چگونگی ترگستردهشرایط کلی و  گر يا میانجیشرايط مداخلهکند. عمل می

که از  مناسبات فرهنگیگذارند، در این پژوهش این شرایط عبارت است از می تأثیرتعامالت 

 ها به وجود آمده است.فرهنگرتباط خردهمفاهیم فرهنگ خانواده، تعامالت بین فردی و ا

اند. هایی است که در قبال شرایط بروز پیدا کردهها و واکنش، بیانگر آن دسته از تعاملبعد تعاملی

 دهد.می ها رویو موقعیت مسائلکه در پاسخ به رویدادها، گیرد می این بعد، تعامالتی را در بر

ثبات،  بسترسازمعلم عامل تغییر، ابزار انتقال، مدرسه رویکرد این پژوهش پنج مقوله عمده:  در

 .کندمیتعامالت صورت گرفته نسبت به ایده اصلی را مشخص  بالفعل تأثیربالقوه و  تأثیر

گیرد، پیامدهایی می هایی که در مقابله با پدیده یا جهت کنترل و اداره کردن آن صورتواکنش 

را  آنکه افراد قصد  هایی نیستندهمان الزاماًکنیم و  بینیپیشیم توانمیرا همیشه ن پیامدهادارد. 

اند. پیامدها ممکن است واقعی یا ضمنی باشند و یا اینکه در حال یا آینده به وقوع بپیوندند. داشته

رود ممکن است، در زمانی دیگر به می چه در یک برهه از زمان پیامد به شمارآن چنینهم 

مدرسه ( در پژوهش حاضر دو مقوله 4933استراس،) یل شود.بخشی از شرایط و عوامل تبد

مدرسه که خود از مفهوم برنامه درسی مسئله محور به وجود آمده و  حل مشکل بسترساز

که از مفاهیم سیاست زدگی و عدم تربیت اجتماعی به وجود آمده است،  ایجاد مشکل بسترساز
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راهبردها و  گر، محوریای، مداخله، زمینهپس از ارائه مقوله علی. پیامدهای صورت گرفته هستند

 در نمودار زیر نشان داده شده است. هاآنپیامدها ارتباط میان 

 

 

 
 رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسیای نظریه زمینه -4نمودار شماره 

 

 گیرینتیجه

های جامعه از ر نهادرا به دیگ هاآنو انتظاراتی است که  هاارزشنظام اجتماعی ما متشکل از 

 عنوانبهدهد کند. نظام اجتماعی که بافت و ساختار یک جامعه را تشکیل میجمله مدرسه القا می

سیاسی اجتماعی و مناسبات فرهنگی  مسائلیک مقوله شرایطی، عاملی است که در بردارنده 

نین مسائل و و ساختاری که دارد و همچها باشد. نظام اجتماعی با توجه به ارزشخاصی می
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 کندو مدرسه برقرار می برنامه درسیمناسبات فرهنگی که دارد، نوعی از رابطه را بین جامعه و 

ای پویا تواند رابطهکه به این ترتیب رابطه بین جامعه و برنامه درسی به لحاظ هدف و محتوا می

بعد هدف و محتوا در  برنامه درسیو پیش رونده باشد و یا نه برعکس. ارتباط پویای جامعه و 

های جامعه به صورت دوطرفه اشاره به انطباق اهداف و محتوای برنامه درسی با نیازها و خواسته

های جامعه به صورت ها و نیازو هم خواسته برنامه درسیدارد، یعنی هم هدف و محتوای 

 مستمر نیاز به بازبینی و اصالح دارد.

کند و به و انتظاراتی که مطرح می هاارزشبه واسطه در برقراری این ارتباط نظام اجتماعی    

که از نظر روانی اجتماعی بر فضای مدرسه دارد، حائز اهمیت بسیار است. در این  تأثیریلحاظ 

میان عوامل دیگری مثل مسائل سیاسی اجتماعی مطرح در جامعه به واسطه اهمیتی که در نظام 

اما مناسبات ؛ شوندمی پرداخته هاآنمدرسه به اجتماعی دارند، در برنامه درسی مطرح و در 

است که ای شوند، زمینهای که نظام اجتماعی و مسائلش در آن مطرح میفرهنگی به مثابه زمینه

حاکم است. در واقع فرهنگ خانواده، نوع تعامالتی که  برنامه درسیبر رابطه پویای بین جامعه و 

، اجتماعی و اقتصادی که از خانواده با خود به مدرسه فردی هایتفاوتافراد با همدیگر دارند و 

دهد، ارتباط بین قرار می تأثیرآورند، عالوه برآنکه فضای روانی اجتماعی مدرسه را تحت می

ها ارزشنظام اجتماعی به لحاظ پیشرفت فرهنگی و  سازد.می متأثرجامعه و برنامه درسی را نیز 

شود. به این صورت که بنا بر نوع ی را برای معلم قائل میو مسائل مطرح در آن جایگاه و موقعیت

-تواند عامل و زمینهیک عنصر فعال که می عنوانبهنگاه جامعه به معلم؛ در برنامه درسی معلم، یا 

ابزاری برای انتقال دانش و اطالعات  عنوانبه صرفاًشود و یا اینکه ساز تغییر باشد، نگریسته می

شود نگریسته می دانشابزاری برای انتقال  عنوانبه صرفاًاینکه به معلم  شود.در نظر گرفته می

توان گفت بیشتر درگذشته صادق بوده، اما در جامعه حال که می کارانه استیک دید محافظه

عاملی برای تغییر در  عنوانبهرسد، در نظر گرفتن معلم حاضر ما آنچه که ضروری به نظر می

 طه است و این یک دیدگاه متحول کننده است.دوره متوس برنامه درسی

دوره متوسطه، به لحاظ مبانی اجتماعی باید به دنبال تربیت شعور و  برنامه درسیدر واقع     

آموزان برای ساختن زندگی بهتر و افزایش توانایی آنان برای تغییر وضع کنونی آگاهی دانش

 عنوانبهموجود. این امر، در نظر گرفتن معلم تطبیق دادن افراد با شرایط  صرفاًخودشان باشد نه 

مطرح در های ارزشطلبد. از نظر را می برنامه درسیدر اجرای  یک عنصر فعال و عامل تغییر
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ای یک اجتماعی در هر جامعه انسجامحفظ ثبات و  برنامه درسیجامعه و به تبع آن مطرح در 

ایدار و اساسی یک نظام اجتماعی، پهای ارزششود به همین دلیل انتقال ارزش محسوب می

ابزاری برای انتقال  عنوانبهعامل مهمی برای ایجاد ثبات آن نظام است، از این منظر نگاه به معلم 

ان آموزدانشپایدار باید به های ارزشو حفظ ثبات تا حدی معقول است، زیرا ها این ارزش

بیان شد این دیدگاه مربوط به گذشته است.  قبالًکه  طورهماننهادینه شود، اما  هاآنمنتقل و در 

در حال حاضر برای برقراری ثبات اجتماعی به وسیله مدرسه بهترین راه افزایش سطح شعور و 

تواند، ترمیم کننده نقایص جامعه ان است، از این طریق است که مدرسه میآموزدانشآگاهی 

یح دید جامعه بپردازد و زمینه را ان به تصحآموزدانشباشد و با تربیت درست شعور و آگاهی 

برای انسجام هر چه بیشتر جامعه بر پایه آگاهی روزافزون آماده کند. همچنین با توجه به برنامه 

ان بهترین راه برقراری ثبات است، چون آموزدانشدرسی متوسطه، افزایش سطح شعور و آگاهی 

که به  ای هستندماعی در مرحلهروانی، اجت هایویژگیان این گروه سنی به لحاظ آموزدانش

 افزایش پیدا کرده و بطور مداوم در حال رشد است. هاآنلحاظ شناختی قدرت استدالل و تفکر 

ان را باال آموزدانشهای درسی، سطح شعور و آگاهی اجتماعی اگر مدرسه به واسطه برنامه    

فراهم  هاآنعی را برای رشد دهد و فرصت تمرین اجتما هاآنبرده و تفکر پرسشگری را در 

آورد در نهایت از پتانسیل و ظرفیت بسیار خود برای ایجاد تغییر اجتماعی استفاده کرده و منجر 

آموزان و در نهایت تغییر و پیشرفت اجتماعی خواهد شد، در این به رشد و پیشرفت فکری دانش

با استفاده از  رایز د،صورت مدرسه نقش کلیدی در حل مشکالت و مسائل جامعه ایفا خواهد کر

مسئله محور، در دوره متوسطه مسائل واقعی زندگی نوجوانان و جوانان را مد نظر  برنامه درسی

 هایمهارتدهد که توانایی را به افراد می نیمدرسه اپردازد، در واقع می هاآنقرار داده و به 

 د را به دست آورند.موجه شون هاآنبرخورد با مشکالتی را که ممکن است در زندگی با 

مدرسه در گذشته فرومانده باشد و برای ایجاد و حفظ ثبات اجتماعی،  که یصورتاما در     

تواند از پتانسیل و ظرفیتی که یک راه حل ببیند، نمی عنوانبه ماندن در وضعیت موجود را،

دانش و اطالعات انتقال  صرفاًداراست استفاده کرده و از قوه به فعلیت برسد و به این ترتیب 

های درسی موجب بیداری فکر و بنابراین برنامه؛ گیردقرار می رأسیک ارزش در  عنوانبه

شوند و در نهایت مدرسه بسترساز ایجاد مشکالت و مسائل افزایش تحرک اجتماعی نمی

 یتوانمندسازشود، چون به سبب رکودی که دارد از پتانسیل خودش برای اجتماعی در جامعه می
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التحصیالن دوره متوسطه افرادی فارغ شود کهکند و نتیجه این میآموزان استفاده نمینشدا

آید و تحصیالتشان نه تنها منجر هایشان در جامعه به کارشان نمیهستند، فاقد مهارت که آموخته

شود شود، بلکه منجر به بروز پدیده طبقه اجتماعی میبه سهولت در افزایش تحرک اجتماعی نمی

آموزان در جامعه گیرد و بنابراین دانشه این علت که مدرسه واقعیت جامعه را در نظر نمیب

 آفرینند.شوند و موفقیت نمیموفق نمی

 نظرصرفآموزان دارد که همه دانش تیاهمدر توجه به مبانی اجتماعی دوره متوسطه این نکته    

شوند، که در آینده به آن مشغول می پردازند و شغلیای که به تحصیل در آن میاز نوع رشته

طوری تربیت شوند که هر کدام در هر موقعیتی که قرار گرفتند مروج اخالق انسانی باشند و به 

 شانشغلیپایگاه و موقعیت اجتماعی و  صرفاًمبانی تعریف شده برای این دوره نزدیک شوند و 

رزش باشند و برای خود ارزش قائل ارزش نهد، بلکه خود نیز به لحاظ شخصیتی مروج ا هاآنبه 

تواند بسترساز حل مشکالت و مسائل و اجتماعی باشد که برنامه شوند. مدرسه در صورتی می

آموزان را در های زندگی دانشمحور، واقعیتدرسی آن مسئله محور باشد. برنامه درسی مسئله

آموزان اشاره ش در زندگی دانشپردازد و این خود به کاربرد دانمی هاآندهد و به قرار می رأس

التحصیالن دوره متوسطه تواند و باید در این زمینه یاور مدرسه باشد. اگر فارغدارد. جامعه می

ببینند که افرادی که علم و معرفت بیشتری دارند در جامعه از جایگاه واالیی برخوردارند و عالوه 

نگرند و از می یک ارزش واال عنوانبهش شوند به علم و دانمی تأمینبر آن از لحاظ مادی هم 

توانند به واسطه آن به سهولت، تحرک اجتماعی داشته باشند و مسائل و مشکالت می رونیا

، مگر اینکه در برنامه درسی این دوره مصداقی شودمیممکن ن و اینزندگیشان را حل کنند؛ 

وی دیگر جامعه نیز جایگاه یک راه حل مهم در نظر گرفته شود و از س عنوانبهعمل کردن 

برای علم و دانش و افرادی که در این حوزه، توانمند هستند قائل شود با اینکه مدرسه ای ویژه

ظرفیت باالیی برای تغییر اجتماعی و همچنین حل مشکالت و مسائل اجتماعی دارد اما برای 

اجتماعی  مسائلو  استفاده از این ظرفیت و از قوه به فعلیت درآوردن آن جهت حل مشکالت

اجتماعی این دوره به صورت منسجم تدوین بخصوص در برنامه درسی دوره متوسطه باید مبانی 

 حاضر درپژوهش های به دست آمده در و یافته های مطرح شدهیابد. از این رو مفاهیم و مقوله

ای توجه هر ریزان درسی برد راهگشای برنامهتوانمیهنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه 

بسترسازی همچنین و  بینانهواقعهای ریزیبرنامهچه بیشتر به شرایط جامعه کنونی ما در ارائه 
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ا مدرسه و خانواده برای تعامل بیشتر نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و ... ب

دوره متوسطه توجه به ایجاد موضوعات درسی مختلف در برنامه درسی  در دروه متوسطه و لزوم

تواند راهنمای ، می؛ ضمن اینکه پژوهش حاضرباشد متناسب با نیازهای جامعه محلی

در زمینه تعیین نقش خانواده و تعامل  به مطالعهدرسی مند رشته مطالعات برنامهعالقه پژوهشگران

انونی آن با مدرسه در زمینه پویایی رابطه بین جامعه و مدرسه؛ و توجه به مدرسه به عنوان ک

برای شروع تغییر و حرکت به دنبال آن نه مکانی برای ترویج تغییرات ایجاد شده توسط نهادهای 
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