
  
  
  

  

  

درسـی   برنامـه  ی تحلیلی شیوه انتخاب و سازماندهی محتـوا       -مطالعه تطبیقی 
  1اجتماعی و آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئدمطالعات

  

   ∗آرش گوازی

                 
  دهیکچ

  

 ی انتخاب و سازماندهیها وهی شانیم یها ها و تفاوت شناخت شباهتمقاله، ن یهدف ا
 ییابتدا  مقطع آموزش  دریشهروند   آموزشنحوۀ  ویاجتماع   مطالعاتبرنامه درسی یتوامح

 رانی ابرنامه درسی اصالح نۀی زمدر یکاربرد  یشنهادهای پی ارائۀران با سوئد، به منظور یا 
ی  بر پایه) یاسناد( تحلیلی -تحقیق به صورت توصیفین هدف، طرح یل به ای نیبرا. است
توان گفت که در ایران  یبه استناد منابع و مباحث موجود م. دینتخاب گرد تطبیقی ا روش
) ای مجزا رشته (' درسی کرد موضوعاتیرو' محتوا بر اساس یی انتخاب و سازمانده شیوه

که مراجع  چه  شود و بر آن  گرفته می' اجتماعی علوم'درسی از  بوده و محتوای برنامه 
 که در سوئد مبتنی بر  دانند، مبتنی است درحالی می مهم ها   برای یادگیری بچهیگیر تصمیم

رد و جهت سازماندهی تلفیقی یپذ ی انجام م'ای رشتهرویکرد تلفیقی بین'موضوع و بر اساس 
موضوع  ی  با مطالعه درسی برنامه درگیر در این  های  ی رشته اجتماعی همه درسی علوم  برنامه
های  از ویژگی. خورند  باهم پیوند می 'اجتماعی مطالعات'نام  واحدی به   برنامۀدر   یمعین

                                                           
  6/3/11387: ؛  تاریخ تصویب29/10/1386: ؛  تاریخ آغاز بررسی25/7/1386:  تاریخ دریافت-1
  کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی.  ∗
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متمرکز سیستم آموزشی؛ عدم  ریزی  جود مدیریت و برنامه و شهروندی در ایران آموزش
ها و  ها؛ استفاده ناکافی از روش برنامهیابی ارز وه، اجراینفعان در تهی ذیهیمشارکت دادن کل

ها  توجه به موضوع ر کتاب و جزوه محوری؛ و عدم جویانه و تکیه ب های فعال و مشارکت شیوه
 یهای آموزش  درسی و برنامه یها  شهروندی و جهانی در کتاب و مفاهیم مرتبط با تربیت

بر  ی تلفیقی و مبتنی   که آموزش شهروندی در سوئد به شیوه درحالی. ابتدایی است مدارس 
 یطیدگی افراد در ارتباط بوده و در مح تعاملی است که با زن وای، مشارکتی رشته رویکرد میان

رد و از یگ  انجام مییجهان   وآزادانه حاکی از احترام متقابل و مبتنی بر اصول انسانی، اخالقی
  ووالدین، جامعه بوده و عالوه بر مدرسه با همکاری   آگاه  اجتماعی های تنوع  چالش
ی جهانی   زندگی در دهکده هتغیر دولتی در راستای تربیت شهروند جهانی ج های  سازمان

   .پذیرد صورت می

، یا رشتهانیم یقیکرد تلفی، رویکرد موضوعات درسی محتوا، رویسازمانده: گاند واژهیکل
  .ی، آموزش شهروندیاجتماع مطالعاتبرنامه درسی

 

  مقدمه
 - ی اطالعاتیها یآورت و تحول فنیجمع ش رشد یل افزایبه دل گذشته   یها  دههیدر ط

ه و ی بر تعداد افراد تحت پوشش آموزش پای و اقتصادی توسعه اجتماعی و روندهایاطارتب
ها و  ن امر چالشیا.  افزوده شده استی از آموزش متوسطه و عالیان برخورداریمتقاض
ها  میر به اتخاذ تصمیها را ناگز وجود آورده است و آن  بهی آموزش یها  نظامیرا برا  یلیمسا
 کالن و خرد   اهداف وانداز ت، چشمی که، مامور یا  نموده، به گونهی راهبردیها استیو س

نژاد و یی، ترجمه گرایابوضح(ر خود قرار داده است یشدت تحت تاث  را بهیهر نظام آموزش
 و رقابت یل حضور در بازار جهانی جهان به دلی از کشورهایاریبس). 11: 1385گران، ید

 ی تلقیآموزش ف نظام ی کارآمد و ماهر را از وظای انسانیروین نیمأنده در آن، تیفزا
ژه ی به ویزندگ  یها نظام آموزش و پرورش را آموزش مهارت ت یمورأاند و م نموده
 ندینمان یمأاز بازار کار را تی مورد نیرویله نین وسیدانند تا بد یم  یا حرفه  یها مهارت

 یلی از جمله مسای درسیها امه برنیریگ ر محتوا و جهتییلذا تغ). 17-19: 1385، یزیعز(
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 یدرس برنامه و چهارچوب ی درسیزیر  برنامهیانر در مبییساز اصالح و تغ نهیاست که زم
  . از کشورها شده استیاری بس دریمل

  وها دانش، مهارتارائۀ به دنبال ی آموزشیها  از نظامیاریدر حال حاضر بس
 ی زندگیها ل و چالشیر برخورد با مساران دی فراگیساز آمادهیاز برای مورد نیها نگرش

 امکان رشد و گسترش گوناگون ی راهبردیها استی آنان هستند و با استفاده از سندهیآ
، دنبال استکننده آن لی تسهیدرس  یها  که برنامه ندییفراعنوان   مداوم را به  آموزش یمبان 
 از یا ز دورهی نییدا آموزش ابت).156-159. ، صص1944، 1تریور و هیاول (ندینما یم

 ی قبلیها  تجربه، سازندۀی باالتر آموزشیها دورهعنوان اساس  ل است که بهیتحص
 و یل شخصیها، مرتبط باهم و در ارتباط با مسا ن تجربهیکه ایدرصورت. آموزان است دانش
ه همراالعمر را به مادامیریادگیزنده، سودمند و موثر خواهد بود و ی باشد برانگیاجتماع

خ یآموزان از کالس علوم به کالس تار از دانشیارین وصف امروزه بسیبا ا. خواهد داشت
رند، یگ ی قطعه قطعه مورد آموزش قرار میا وهیروند و به ش ی میاضی کالس رجا بهو از آن

ن یدر پاسخ به ا). 3: 1380،یاحمد( آنان دارد ی واقعی با زندگی که کمتر شباهتیطوربه
 یریادگیدن به تجارب ی محتوا و غنا بخشی مختلف انتخاب و سازماندهیها وهیمشکل ش

 یها ب برنامهیها و معا یل کاستیشتر به دلیش است که بیاز رو به افزایک نیآموزان دانش
 مطرح شده که موجب یمحور و موضوع- رشتهی درسیها ، برنامهیعنی متداول؛ یدرس

 ی درسیها  برنامهی محتوایقی تلفی سازماندهبرنامۀنظران به مقولشتر صاحبیتوجه هرچه ب
  ). 172: 1380، ینقل از احمدبه. 2،1997وارس(گشته است 

  

  

                                                           
1  - Oliver & Heater 
2  -  Vars 
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 از یاری بس1ی و آموزشی، اجتماعیاسیت سیرات روزافزون در وضعییگر تغی دیی سواز
 پرتا -ترنی( را مطرح نموده است ی به نام آموزش شهروندیزیبرانگ جوامع، موضوع چالش

 ی و انسانیتین موضوع تنها به متخصصان حوزه علوم تربیا). 13: 1999، 2و همکاران
 ی را که به نهادهای کسانبرنامۀیزان و کلیر سازان و برنامهاستیشود بلکه س یمربوط نم

 ر نموده استین بحث درگیل این و مساین عناویز در تدویمند هستند ن  عالقهیاجتماع
ستن در ی باهم زیریادگی در هزاره سوم، ی آموزشی ملیاه نظام  ازیاریبس. )4: 1999، 3کِر(

، یالمللنی تفاهم بیها مانند آموزش برا  که انواع مختلف آموزشیقالب پروژه اجتماع
ج فرهنگ صلح در قالب ی ترو، آموزش جهتی توسعه، آموزش چندفرهنگیآموزش برا

ز آموزش حقوق بشر، یو ن) 224-285: 1384دار،، ترجمه معدنیبر (ی آموزش جهانپروژۀ
رد، هدف خود یگ یم را دربریت شهروند جهانی و تربیدشهرون ها و آموزش  آموزش ارزش

               و ی اجتماعیریادگی بر ین قالب مبتنی در ایکرد آموزشیرو. 4اند ف نمودهیتعر
 یریادگی، یا نهی زمیریادگید آموزش مانند یمحور است و از اَشکال متنوع جد -آموز دانش

                                                           
ساالری در مناطقی از دنیا در ایجاد تحوالتی در زمینه اصالح مردم:  این تغییرات در دنیای سیاست عبارت بودند از-1

؛ پر رنگ شدن نقش 1990یتی مثل اتحادیه اروپا در سال گیری ساختارهای فرامل؛ شکل1993 و 1989های بین سال
های چند ملیتی؛ افزایش و گسترش تعامالت اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و زنده شدن شرکت

 اجتماعی در این دهه کنندهتحوالت نگران. بحث مسایل برابری سیاسی زنان و حقوق بشر و نیز مسایل زیست محیطی
هایی فراتر از نژاد، گیری هویتدند از نبود حس همبستگی اجتماعی یا احساس تعلق به فرهنگ مدنی؛ شکلعبارت بو

تر شدن انسجام اجتماعی شده بود؛ و نیز افزایش گرایش به های گروهی که منجر به ضعیفزبان یا سایر وابستگی
 تأکید: رات آموزشی این دوره عبارت بودند ازهمچنین تغیی. های قومی، مذهبی و زبانی کشورهاخشونت در میان گروه

ها؛ و به های جمعی برای تاثیرگذاری بر نگرشدرسی ضمنی یا پنهان؛ افزایش قدرت رسانهبر اهمیت روزافزون برنامه
 Torney-purta et(ها و اینترنت های تلویزیونی، رسانهگرفته توسط کانالوجود آمدن یک فرهنگ جهانی تازه شکل

al.,1999:13-16  .( 
2  -  Torney-Purta et al. 
3  -  Kerr 

 2001المللی آموزش و پرورش بودند که در سپتامبر  اهداف یاد شده ماحصل نتایج چهل و ششمین کنفرانس بین- 4
در این کنفرانس از کشورهای شرکت کننده . در ژِنو برگزار شده بود) IBE(المللی تعلیم و تربیت ی دفتر بینبه وسیله

های درسی در جهت توسعه مفهوم یادگیری باهم زیستن و تمرکز بر سته شد تا گزارشی درباره فرایند تدوین کتابخوا
آموزش برای : یادگیری در مدرسه و جامعه؛ خشونت و محرومیت اجتماعی: ارزیابی سه مفهوم آموزش شهروندی

دهد اریه  چیزی و چگونه یاد میهای مشترک، تنوع فرهنگی؛ و آموزش و پرورش چهوحدت اجتماعی و ارزش
 .نمایند
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قوام، یمیابراه(کنند  ینه می استفاده به، در مدرسهی تجربیریادگیژه یو  به،یفعاالنه و مشارکت
1383 :10-2.(  

 آموزش ی برای بستر مناسبیاجتماع  از کشورها درس مطالعاتیاریبس ن دریهمچن
 در طول دوره ی مباحث مورد نظر را به نحویزان آموزشیر  بوده و برنامهیشهروند
 یها تی و موقعی انسانیها تی فعالیکنند که در تمام ی میآموزان طراح ت دانشالیتحص
 در ی و اتفاقیررسمی، غیرسم یریادگینه از مفهوم یزمن ی قابل حصول باشد و در ایزندگ
عنوان  تنها به ان نقش مدرسه نهین میدر ا). 85: همان(ند یجو ی مختلف بهره میها تیموقع

 ین زندگی تمری براییقت جای است بلکه در حقی زندگی براک مکان جهت آماده شدنی
 یریادگی ی برایگر مدرسه مکانی دی مختلف آن است؛ به عبارتیها عرصهیو تجربه

 تواند رسالت و فلسفۀیچه که منن رو آیاز ا.  استی شهروندیهاتیولؤحقوق و مس
 و ی آموزش شهرونددیه نمای سوم توجی و توسعه مدارس را در هزارهیریگ شکلیاصل
  ). 17: 1386 یآبادلطف( است "یمدرسه زندگ"عنوان گر عمل کردن مدارس بهیعبارت دبه

  

  لهأان مسیب
 است که عملکرد ی درسیزیر  برنامهلۀأران مسی ای نظام آموزشیها از جمله معضل

سه با ی در مقایلی مختلف تحصیها  در مقاطع و موضوعیرانیآموزان ا ف دانشیضع
ن مطالعه یجه سومیتوان به نت ینه مین زمیدر ا. ن مطلب استید ایؤگر می دیاکشوره

 توسط انجمن  که2شرفت سواد خواندنی پیالمللنیو مطالعه ب 1ات و علومیاضی ریالملل نیب

). 82-86: 1384پور،محسن( اجرا شده، اشاره نمود 3یلی تحص شرفتی پیابی ارزشیالملل نیب
 دییتأرا  ران آن ی در ای داخلقات صورت گرفتۀیه که تحقر بودیز از عوامل یله ناشأن مسیا

  : اند نموده

                                                           
1  -  Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
2  -  Progress in International Reading Literacy Survey (PIRLS) 
3  -  International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
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 یدرس  برنامهی و مهندسی در طراحیالمللنیب  یاستانداردها و  اصول  ت یرعا  عدم -
  ؛)4: 1374قورچیان،(

ک ماده یم موجود در ین مفاهی بی و افقی عمودیت تناسب، انسجام و توالی عدم رعا-
 یها  در کتابیدانشگاهدبستانی تا فرا و یا مقاطع تحصیلی از پیشمقطع ک ی، در یدرس
 ؛)5:همان (ران ی ایدرس

ر یو سا ران، معلمان یزان، مدیر برنامه  یاز سو  یعمل تجارب  و   ینظر  دانش عدم -
 ؛)5 -6: 1373،یملک (یدرس  یزیر در امر برنامه والن ؤمس

   بهیدرس  خصوص برنامه گرفته در قات صورتید و تحقیجد  یها وهیاز ش اطالع   عدم -
 با آن یا قهی و برخورد سلیدرس  برنامهی محتوای انتخاب و سازماندهیها وهیژه شیو
  ؛)5 -6:همان(

وه ی محتوا براساس شیسازمانده(ران ی در ایی دوره ابتدایدرس   ساختار موجود برنامه-
 یآموزش  یها ر نظامی در سایدرس امهج برنید رایبا ساختار جد) ی یا موضوعینیپلیسید
  ؛ )8: 1380احمدی،( مطابقت ندارد )یقیتلف  یا الگوهای  ینیپلیسیردیغ  یها  وهیش(

 ی در راهنمایمات اجتماعی تعلیدرس ر برنامهیی فوق، بحث ضرورت تغ گفتۀنی مب-
 یع گروه مطالعات اجتما1385 سال ی دوره آموزش عمومی مطالعات اجتماعیدرس برنامه

 وزارت ی آموزشیزیر سازمان پژوهش و برنامهی درسیهاف کتابی و تالیزیردفتر برنامه
 و یمات اجتماعی تعلیدرس برنامه": گرددینا نقل میجا عنیآموزش و پرورش است که در ا

 یک به چهار دهه، از نظر ساختاری و نزدی طوالنیها سالیط  مربوط به آن دریهاکتاب
کرد یز با توجه به ساختار و روی نیاند و اصالحات مقطعرا نشدهیرا پذ یرییگونه تغچیه

 و یریادگی -یاددهی یها را در روشیرات قابل توجهیی کتاب نتوانسته است تغیسنت
 زمینۀچنان در  نه تنها همی درسین برنامهیجه، ایدر نت.  نشانه رودیی نهایدادهابرون

 فعال و یها روشیریکارگ و بهی شهروندیهاتی و صالحی اجتماعیهاپرورش مهارت
 از -یی راهنمایژه در دورۀو به-زی را نیکند بلکه مشکالتیف عمل می، ضعیریادگین ینو

آموز  معلم و دانشیس، برایم با زمان تدریجهت عدم تناسب حجم موضوعات و مفاه
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: 1385 ،یموم دوره آموزش عی مطالعات اجتماعیدرس  برنامهیراهنما ("د آورده استیپد
5-4 .(  

، آموزش یمات اجباری تعلیها  که به نامیی، آموزش و پرورش دوره ابتداییاز سو
 است که در جهت آموزش ین گامی خوانده شده است، نخستی و آموزش عمومیهمگان

 باشد ییها ها و مهارت  آموزش دانشیستیهدف آن، با. شود ی برداشته می زندگیافراد برا
  یدو، ترجمه علیا گوریگارس(از همگان است یارد و مورد ن دیکه ارزش همگان

 یها  که اشاره رفت از جمله اهداف نظامیطور گر همانی دییاز سو). الف: 1374پور، یمهد
 نسبت به آموزش و ید آموزشی جدیکردهای در هزاره سوم، گسترش روی آموزشیمل
 ی کمک به مردم برادار ویج فرهنگ صلح، توسعه پای جهت ترویت شهروند جهانیترب
 یها  کتابینی و بازبیق اصالح مواد درسین امر از طریا. ستن استیهم ز  بایریادگی

یج فرهنگ صلح  و تروی اقتصاد-ی اجتماعیها  به منظور انعکاس ضرورتیدرس
 در ی زندگیها  و آموزش مهارتی است که آموزش شهروندین در حالیا. ر استیپذ امکان

یقات  است که تحقیار جدی بسیها ییها و نارسا  چالشین دارارای اینظام آموزش رسم
  :اند  نشان دادهین نوع آموزش را به خوبیل و مشکالت ایر، مسای زانجام شدۀ

 و عدم مشارکت دادن و توجه یستم آموزشی متمرکز سیزیر ت و برنامهیری وجود مد-
  ؛)1381،یرخوردارب (ی شهروندیها برنامهیابی ارز و، اجراینفعان در طراحیبه ذ

ه برکتاب و جزوه یانه و تکیجو فعال و مشارکتیها وهیها و ش  از روشی استفاده ناکاف-
  ؛)1381 فرد،ی؛ غالم1381،یبرخوردار (یمحور

 بر تأکید و ی زندگیها ژه مهارتیو   بهی و مهارتی نگرشی عدم توجه به قلمروها-
ن اهداف یز عدم تدویو ن) 1386 ،یادآب؛ لطف1385 ؛ فتاح،1383 کاظم پور، (یرشد شناخت

  ؛ )1379  نژاد،یسبحان (ی اجتماعیها تیولؤ آموزش مسیدر بُعد عملکرد

  وی، ملی محلی و آموزش شهروندی و نظام ارزشیت ملیم هوی بر تحکتأکید عدم -
 به ی مدارس در مقطع آموزش عمومی کالسیهاتی و فعالی درسیها در برنامهیجهان
  ؛ )1385 ،یآبادفلط(آموزان دانش
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 یت شهروندیم مرتبط با تربیها و مفاه ها، مولفه ا عدم توجه به موضوعی یتوجه کم-
؛ 1381  فرد،ی؛ غالم1381 ،ی؛ برخوردار1379  نژاد،یسبحان( مدارس ی درسیها در کتاب
  ؛ و  )1386 ،یآباد؛ لطف1385 ؛ فتاح،1383 کاظم پور،

 و ی مدنیها کشور از عرصهی آموزش وی، پژوهشیت غفلت محافل علمی در نها-
ها  درخصوص سنجش نگرشیالمللنی استاندارد بیها با عدم شرکت در آزمونیشهروند

 یسۀت و مقایم و تربی تعلیسازی که با هدف جهانی آموزش شهروندیهاشرفتیو پ
رد یگیها صورت من آزمونیکننده در ا شرکتیآموزان کشورها دانشیلیشرفت تحصیپ
  ).20 :1385 ،یآبادفلط(

 ی، اجتماعی هر نظام آموزشی اصلی از کارکردهایکیکه   نیحال با درنظر گرفتن ا
 صورت ی و درسی آموزشیها ق برنامهیشتر از طریز بین امر نیکردن افراد جامعه است و ا 
؛ نقش آن در ی درسبرنامۀ محتوا در یگاه سازماندهیت و جایرد و با توجه به اهمیگ یم
؛ ی درسیها ه برنامهی در تهی سازماندهیها وهی از شی موثر؛ ضرورت استفاده منطقیریادگی
 از یاریت که در بسین واقعیز ای محتوا و نی مناسب سازماندهیها ن اصول و روشییتع

ها و  است و چالشی آموزش شهروندی برای بستر مناسبیاجتماع کشورها درس مطالعات
 ین استفاده اغلب کشورهایان با آن مواجه است، همچنری در این آموزشی که چنیمشکالت

شان ی آموزشیها و اصالح نظامی در طراحیقی تطبیهاشرو از مطالعات و پژوهشیپ
 ی محتوایوه انتخاب و سازماندهیشود که ش ین سوال مطرح می، ا)الف1382 آقازاده،(

وه با ین شی است؟ ایوران به چه نحی ایی در آموزش ابتدایاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی
 ی موثریها توان گام ی دارد و چگونه مییها ها و شباهت ا چه تفاوتیج در دنی رایها وهیش

 کشور یزان درسیر  عمل برنامهی که بتواند راهنمای درسیزیر  دانش برنامهیجهت اعتال
   واقع شود، برداشت؟یت شهروندی تربیدر راستا

  

  اهداف پژوهش
 انتخاب و یها وهین شی بیها ها و تفاوت باهت پژوهش شناخت شیکلهدف 
 درمقطع ی و نحوه آموزش شهروندیاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهی محتوایسازمانده
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   درخصوص اصالح برنامهی کاربرد یشنهادهای پیۀ جهت ارا1ران با سوئدی اییآموزش ابتدا
  :ر گرفتر را در نظی زییتوان اهداف جزین اساس میبر ا. ران استی ایدرس

 یی دوره ابتدایاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی ی انتخاب محتوایوۀ شیا سهی مقای بررس-
  ران و سوئد؛یدر ا

 یاجتماع   مطالعاتیدرس  برنامهی محتوای سازماندهیها روش  یا سهیمقا  ی بررس-
  ران و سوئد؛یی در ایدوره ابتدا

برنامه ق ی از طریوند جهانت شهری و تربی نحوه آموزش شهروندیا سهی مقای بررس-
  .ران و سوئدی ایی در مدارس ابتدایاجتماع  مطالعاتدرسی

  

   پژوهشیهاسوال
مطالعات   یدرس   برنامه یانتخاب محتوا  شیوۀ  نیب تشابه  و  تفاوت   وجوه -ال اولؤس

 ست؟یران و سوئد چی در اییابتدا دوره   اجتماعی

 یدرس  برنامهی محتوای سازماندهیها ن روشی وجوه تفاوت و تشابه ب-ال دومؤس
 ست؟یران و سوئد چی در ایی دوره ابتدایاجتماع مطالعات

                                                           
 :درسی ایران انتخاب شده استدرسی کشور سوئد جهت مقایسه با برنامه دالیل زیر برنامه به بنا   - 1

آموزشـی    هـای پیـشرفته       ها و آمارهای موجود آموزشی جزو نظام         نظام آموزشی کشور سوئد با توجه به شاخص        -الف
 برنامـه درسـی  ود و اصـالح    آن جهت بهب   برنامه درسی ویژه سازماندهی   محسوب شده و استفاده از تجارب آموزشی به       

  .      تواند مثمر ثمر واقع گردد ایران می
  .زبان انگلیسی مقدور است به  سوئد  کشور   آموزشی   اطالعات به دسترسی   -ب
خود را بر اسـاس     ) های آموزشی   نامه  از جمله قوانین و آیین    ( که قوانین      دولت سوئد جزو معدود کشورهایی است        -ج

- بـین  برنامـۀ های صورت گرفت    های وابسته و یا نتایج تحقیق       های جدید سازمان ملل و سایر سازمان        مها و متم    اصالحیه

شود لذا استفاده از      لحاظ در دنیا جزو کشورهای پیشرو محسوب می         نماید و از این       المللی اصالح، بهبود و مطابقت می     
روز نمـودن   توانـد مـا را در بـه      کشور می   آن    کالن و خرد آموزشی       های    گذاری  سیاست  خصوص    تجارب قانونگذاری به  

 .المللی یاری نمایدمان براساس یک چشم انداز بین های آموزشی گذاری ها و سیاست  مشی خط
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 ق برنامهی از طریت شهروند جهانی و تربیشهروند  آموزش نحوۀن ی ب-ال سومؤس
 ییها ها و شباهت ران و سوئد چه تفاوتی ایی در مدارس ابتدایاجتماع  مطالعاتیدرس

  وجود دارد؟
  

  ی و تجربینه نظریشیپ
 انتخاب و یهاوهی، شیعنیق؛ ی ذکر شده در عنوان تحقیهان بخش براساس مولفهیدر ا
 آموزش  و نحوۀیاجتماع  مطالعاتیدرس ، برنامهیدرس  برنامهی محتوایسازمانده
قات ی تحقیگاه به مرور اجمالگردد آنیان میم فوق بی مفاهینه نظریشی، ابتدا پیشهروند

  .م پرداختی خواهی و خارجی داخلیانجام شده

  برنامه درسی ی محتوای انتخاب و سازمانده-

 ییآموزان تحت راهنماکه دانشاست  ی تجارب آموختنۀی عبارت از کلیدرس  برنامه
ف ی، پس از تعریدرس  برنامهیدر طراح. )23: 1999، 1کِر (ندینمایها را کسب ممدرسه آن

 و نظر متخصصان و ی، فلسفیخی تاریهادگاهیبراساس د. هدف، انتخاب محتوا قرار دارد
ق و یازها، عالی در انتخاب محتوا توجه به مراحل رشد، نی درسیزیرنظران برنامهصاحب

 یا هی، پایریادگیت ی، قابلیریادگیرنده؛ توجه به اصول و عوامل موثر بر یادگی یاستعدادها
 یریادگی یها تیال فعی، فرصت مناسب برا)ی بعدیها آموزش( آموزش مداوم یبرا

 یریپذ  و انعطافیت و اعتبار، سودمندین توجه به ساختار دانش، اهمیچندگانه؛ همچن
؛ 1381واجارگاه، ی؛ فتح1385،یمینع(شوند  ی مهم محسوب میارهایمحتوا از جمله مع

، 4؛ و فِنتون1969، 3اولنگان و مکی؛ ر1993، 2سونی مور؛1372ان، ی؛ قورچ1373،یملک
1978( .  

                                                           
1  -  Kerr 
2  -  Morrison 
3  -  Raygon & McAulay 
4  -  Fenton 
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ان آن یشود که در جری مطرح میدرس  برنامهی محتوای سازمانده،از انتخاب محتواپس 
ن ینند که به موثرتری را برگزیاوهیق شین طریند تا از اینمای تالش میزان درسیربرنامه

گر ارتباط برقرار یکدیبا  1ی و عمودی در سطح افقیصورت ممکن مواد و موضوعات درس
   برنامهی محتوایوه سازماندهین شیترمتداول. سر گرددیمه مل به اهداف برنایکرده تا ن

است که ) ی علمیهاا رشتهیها نیپلیسید( بر ساختار دانش ی مبتنیوه سازماندهی، شیدرس
ز مرسوم بوده و ی بوده و در کشور ما نیدرس  مسلط برنامهیا، الگوی در دنیبه مدت طوالن

 یها بخشی و پراکندگیختگیطالعات، گسانفجار دانش و ا). 62: 1380، یاحمد(ست ه
 ی زندگیهاتی، عدم ارتباط آن با واقعیامحور و رشته موضوعی درسیهاگوناگون برنامه

اند که درکل  شدهیگری دیهاوهیرندگان موجب مطرح شدن شیادگی ی و اجتماعیشخص
 برنامه یمحتوا یقی تلفیدر سازمانده. )1997وارس،  (ندینمای میقی تلفیهاوهیها را شآن

ق یگر تلفیکدیبا ) 2یا مضمونی یموضوع( در قالب یم و موضوعات درسی، مفاهیدرس
مناسب و استفاده از ) 3ی موضوعیراهبردها(ن امر با انتخاب ی حصول ایبرا. شوند یم

  مطالعاتبرنامه درسی یراهنما(زند یآمین راهبردها درهم می ایدیم کلیها، مفاه آن
 یکردهای، رویدرس نظران حوزه برنامه صاحب). 25: 1385 ،یزش عموم دوره آمویاجتماع
ها با اند که هر کدام از آن کرده  ارائۀ یقی محتوا به صورت تلفی را در سازماندهیمختلف

                                                           
: 1382ملکی،(ی است منظور از سازماندهی عمودی، سازماندهی عناصر و اجزای محتوا در درون یک ماده درس -1

ی ارتباط میان محتوای یک ماده درسی سازماندهی افقی نیز نحوه. ، مثل نحوه سازماندهی مطالب در درس فارسی)168
؛ به این معنی که، محتوای دروس )55: 1367لوی، ترجمه مشایخ،(با محتوای سایر دروس در یک پایه تحصیلی است 

ی، فارسی، علوم، ریاضی و دینی در کالس چهارم دبستان با یکدیگر به مختلف مثل جغرافی، تاریخ، تعلیمات مدن
 .توانند ارتباط داشته باشند و به هم مربوط گردندهای مختلفی میشیوه

2  -  Thematic 

) Strands(های مرتبط دانش، از راهبردهای موضوعی منظور تعیین حوزهاجتماعی بهدرسی مطالعات در برنامه- 3
منظور از . آورندفضای بازتری را برای تلفیق به وجود می) هی علمیرشته(ها د که به جای دسیپلینشواستفاده می

های اساسی در هر رشته علمی است که موضوعات مختلف حول و حوش آن عبارت راهبردهای موضوعی، اندیشه
ترین زمینه را برای تشریح و بیشراهبردهای موضوعی باالترین توان را برای تعمیم . شونددهی میها ساماناندیشه
ی مناسبی برای درهم تنیدگی موضوعات به دلیل وسعت اندیشه فراهم آورند و زمینهها و موضوعات فرآهم میپدیده
 ).  36: 1385اجتماعی دوره عمومی، درسی مطالعاتراهنمای برنامه(نمایند می
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 کاربرد  هستند که) کردی آن رویعنوان راهبردهابه (ییها مدلیق دارایتلفتوجه به ابعاد 
توان یت میدر نها. 1دینما یه می خاص خود توج یها تیط و موقعیها را در شرا آن
 2یا و فرارشتهیا، چندرشتهای رشته میان :م نمودی را به سه دسته تقسیقی تلفیکردهایرو
  ). 62-70: 1380، یاحمد(

  یاجتماع مطالعاتبرنامه درسی -

ها عالوه بر مناسباتشان   اوضاع زندگی آن واجتماعی با مردم، جهان مجاورمطالعات
 فکر، شناخت خود، کیفیت یاهمیت جهان مجاور و شرایط زندگی بر رو. روکار داردس

 دیگر آن برنامۀۀ جنب. اند  اصلی مطالعات اجتماعییها زندگی و اعتقاد به آینده، جنبه
عنوان یک موجود سیاسی،  اش در طی گذشت زمان به فعالیت انسان و توسعه فرهنگی

میان  کننده از منابع و یک موجود انسانی در ن یک استفادهعنوا  فرهنگی و نیز به ویاقتصاد
ن بار ی نخستی برا1375در سال . )7: 2006، 943اِل پی اُ  (سایر موجودات انسانی است

ر را یف زیران تعری ایف کتب درسی و تالیزیر دفتر برنامهیاجتماع  وقت مطالعاتیشورا
 یهاطی که از انسان و تعامل او با مح استیدانش:  نمودارائۀ یاجتماع  مطالعاتیبرا

 یهانده و جنبهی بشر در گذشته، حال و آی و تحوالت زندگیعی و طبی، فرهنگیاجتماع
 یدرس  برنامهیراهنما(کند یبحث م) یطی مح وی، فرهنگی، اقتصادیاسیس(گوناگون آن 

 ابتدا در سال یاجتماع  مطالعاتیدرس برنامه). 5: 1376 ،یی دوره ابتدایاجتماع  مطالعات
رگذار به ی تاثیعنوان شهروندانکا با هدف آماده نمودن افراد جوان بهی در کشور امر1916

. ت شدیت آن تثبیافت و موقعی یت قانونین درس مشروعی ا1921وجود آمد و در سال 
 و یی اروپایر کشورهایج به سایکا، به تدری در امریدرس ن برنامهیح ایپس از تصح

 جهان یر کشورهایستم به سای قرن بۀمیا و کانادا و سپس در نی چون استرال زبانیسیانگل
  ). 70-73: 1375 ،ی و معافیملک(افت یراه 

                                                           
 ;Hunter et al.,1998; Bean,1997; Erickson,1995; Martin-kniep et al.,1995 :نگاه کنید به - ١

Fogarty,1991; Pliphal et al.,1991; Vars,1991 
2  -  Inter/Cross Disciplinary; Multi Disciplinary; & Extra Disciplinary 
3  -  LPO 94 
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مدارس   برنامه درسی در یاجتماع دروس علوم   یوه در سازماندهیحاضر دو ش درحال 
ن ی که نخست شکل مجزا است  بهیاجتماع  علوم یکرد نخست سازماندهیرو. شود یم ده ید

 متمرکز یل اجتماعیها و مسا که بر موضوع کرد دوم یرو. ج شدیبار در مدارس اروپا را
 است که 'یاجتماع مطالعات' تحت عنوان یاجتماع ن علوم یک ائتالف بی صورت   است به

زبان   یسی انگلیر کشورهایج در سایتدرافت و بهیاالت متحده رواج ین بار در ایاول
 از علوم ییها رشته نی بیقیصورت تلف  برنامه بهیر، محتوایکرد اخیدر رو. افتی گسترش 
 و علوم یشناس، روانی شناس ، اقتصاد، مردمیا، دانش اجتماعیخ، جغرافیر تاری نظیاجتماع

 به پرورش یاجتماع  مطالعاتبرنامه درسیدر ). 88-92: همان( بنا نهاده شده است یاسیس
ز توجه یشوند نی محسوب میریادگی یهاحوزهر یت مشترک سای که اولوییهامهارت

 اطالعات یابیتمرکز و باز (1 سواد خواندنیهامهارت: ها عبارتند ازن مهارتیا. شود یم
 یابی و ارزیشه، بررسیر اطالعات و اندیق و تفسیح، تلفی صحیهاافت استنباطیح، دریصر
، استخراج و یریگاندازه شمارش، ییتوانا (2ی و عددی حسابیها؛ مهارت) متنیهایژگیو

شامل  (3ی زندگیها؛ مهارت)ر آنیم نمودارها و نظایها، خواندن و ترسمحاسبه داده
  ICT و IT مربوط به یها؛ و مهارت)ی و شهروندی، اجتماعی توسعه فردیهامهارت

 یهاتیات از ساها و اطالع دادهیآور، استخراج و جمعیاانهی رایافزارها  نرمیریکارگبه(
   مطالعاتبرنامه درسی یراهنما) (ر آنی مناسب و نظایهاد واژهی کلیوجو ، جستینترنتیا

که  ن با درنظر گرفتن این واقعیت یهمچن). 50-51: 1385، ی دوره آموزش عمومیاجتماع
ر تفاهم یبا جامعه نظ  مرتبط یها ها و موضوع  سوم نیازمند توجه به حوزه آموزش در هزاره

  وسالمتی اطالعات، آموزش  آوری  کار، کامپیوتر یا فن یوزش برای دنیاالمللی، آم بین
ابتدایی  درسی دوره  های  برنامه) های تم(ها  محیطی است، در نتیجه موضوع مطالعات 

اساس در  این بر. شود ای تکمیل می رشته در بسیاری از کشورها با مطالعات بین) اجباری(
گیرد، ساختار  میهای زیر را دربر که مهارت ای رشتهبسیاری از کشورها مطالعات بین

های  آوری اطالعات یا سوادآموزی فنی؛ مهارتفن: دهند  می های درسی را تشکیل برنامه

                                                           
1 - Literacy Skills 
2 - Numeracy Skills 
3 - Life Skills 
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کار با دیگران، بهبود یادگیری و عملکرد خویش، یا : ریفردی نظ اجتماعی فردی و بین
فرهنگی و  شغلی و کاری، آموزش    تفکر؛ آموزش های له و مهارتأمس مستقل، حل  یادگیری 

ح، برابری  صل حرکتی یا جسمی؛ آموزش جهت های  چند فرهنگی؛ بُعد معنوی، مهارت
  .   )59: 2002، 1اُدانل (ذهنی و جسمی  و سالمت مصرف  جنسیتی؛ آموزش  

  ی آموزش شهروند-

م ان افراد جامعه در علوی میجاد انسجام و روح جمعی این بار برای نخستیشهروند
 حکومت ی برایعنوان روش بهیساالر مردمیکه نظام حکومتپس از آن.  مطرح شدیاجتماع
 یها شد ضرورت حضور مردم در فعل و انفعالیاسی سیهاارد نظام وله مردمیوس مردم به
 ی، شهروندی مناسب علمیهانهی استقرار زمی برایاسی مسجل گشت، لذا علوم سیحکومت

 پس از حضور در علوم ین حضور مفهوم شهروندیسوم.  گرفت وامیرا از علوم اجتماع
). 98: 1385  و واحدچوکده،یفتح(ت بود یم و تربی در نظام تعلیاسی و علوم سیاجتماع

 و یاسی سیرهاییکه تغنیدا کرد تا ایت رواج پیم و تربی تعلع در حوزۀی سریلین مفهوم خیا
؛ 1999، 2 پرتا و همکاران-ترنی(ی گ و فرهنیاجتماعکنندۀ  نگرانیها و تحولیاقتصاد
د عالقه نسبت یر نقش مدارس منجر به رواج دوباره و تجدیعالوه بر تحول در تعب )2001

ن یر و تحول در معنا و رسالت آن و همچنیی، تغ)2005، 3اُسلِر و استارکی (یبه شهروند
، 4ترسونیپ ( جهان شدادارۀا و ی انسان در امور دنل حقوق بشر و توسعۀیت مسایاهم

2004(.  

                     واژۀ از ی آموزش شهروندیقی تطبیهایکه در اغلب بررس چند هر
Civic Educationاز مطالعات ی است که در بسیاریالزم به یادآور  استفاده شده اما 

       یا ) Citizenship Education) CE  یها مربوط به این حوزه از واژه
Education for Democratic Citizenship) EDC (ن یشود؛ چرا که، ایاستفاده م

                                                           
1  -  O`Donnell 
2  -  Torney-Purta et al. 
3  -  Osler & Starkey 
4  -  Pettersson 
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 یطور معمول برا بهCivics یا Civic Education یها که واژه ل مطالعات معتقدندیقب
به دانش و اطالعات درخصوص   یاشاره به یک موضوع تحصیلی که در سطح محدود

 ی معناEDC و CE که حالی در. روند می کارپردازد به  میی مدنیدولت و نهادها
را  ساالرانه  مردمی مربوط به مشارکت در فرایندهایها ها و نگرش  داشته و مهارتیتر وسیع

ن یدر ا. )4: 2005اُسلر و استارکی،  (شوند می   شاملیدانش مورد نیاز شهروند عالوه بر
 به دست داده که عبارت EDC از ی اروپا تعریف مفید و مختصری شورامطالعۀراستا 

شده جهت افراد جوان و بزرگسال که  تجارب و اصول درنظر گرفتهمجموعهیک ": ست ازا
ساالرانه از طریق پذیرش و انجام موفق  ها را آماده مشارکت فعال در زندگی مردم آن
 آموزش هر حال حوزۀبه. )10: 2004، 1ایرزیب ("نماید جامعه می هایشان در ولیتؤمس

 جهان است که با یان کشورهایها در م از اصطالحیعی وس تحت پوشش دامنۀیشهروند
رد یگیمر را دربری زیها از موضوعییهابی که ترکیاری و دروس اختی درسیهاموضوع

خ و مطالعات ی و اقتصاد، تاریخ، آموزش مدنی، تاریخ و مدنیآموزش تار: ز ارتباط داردین
ا ی، جغرافی، علوم اجتماعی و اصول اخالقی، آموزش مدنی و اخالقینی، آموزش دیاجتماع
 بر ی موضوعیوندهایها و پ اصطالحتوان گفت که دامنۀین میبنابرا. )15همان،  (خیو تار

ده و یچیت پیرو ماهنیاز ا.  دارندتأکیدن حوزه یل طرح شده در ای مسایدگیچیوسعت و پ
ن یا . از آن شده استی مختلفیرهای منجر به تعبیز مفهوم آموزش شهروندیبرانگچالش

ک شدن به مفهوم آن یف و نزدی جهت تعری مختلفیهاوهین معنا هستند که شیرها به ایتعب
   .2وجود دارند

 یقاتیم تحقی تی از سوی نمودن آموزش شهروندی مفهومی برایالمللنین تالش بیاول
IEAی آموزش شهروندیمدل هشت ضلع (ی مفهومی و انتخاب مدلی با طراح IEA (

را   بود که آنی و دانشمندانینان اصلیآفر نقشینظرهار نقطهانگیصورت گرفت که ب
 ).1999 پترا و همکاران، -ترنی (دندیدیساالر م در جامعه مردمیمناسب آموزش شهروند

                                                           
1  -  Birzea 

 Kennedy,1996; Ichiolo,1998; Hahn,1998; Torney-Purta et al.,1999,quoted :نگاه کنید به - 2
in Kerr,1999:7 
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ه سال ی در ژانوینار آموزش شهروندی سمینه برگزارین زمین تالش معروف در ایدوم
نار که با ین سمیدر ا.  در لندن بود1ن انگلستایابی و ارزشیدرس  برنامهادارۀ توسط 1999

 IEA ی آموزش شهروندی انجام شدهیقی از مطالعات تطبیریگجهی و نتیبندهدف جمع
د که در ی گردارائۀ ی و آموزش شهروندیوستار شهروندی پجادی اشنهادیبرگزار شده بود، پ

 یمفهوم یگران استدالل نمودند که آموزش شهروندلینظران برجسته و تحلآن صاحب
رد تا یرساند قرار گی که از حداقل تا حداکثر معنا را میوستارین مفهوم درطول پیگردد و ا

 هیئت ییآنه گردهمین زمی در ایجمعن تالش دستهیسوم. بتواند قابل بحث وگفتگو باشد
 دانشگاه واشنگتن در سال ی از دانشمندان در مرکز آموزش چند فرهنگی متفقیالمللنیب

 یساالر و مردمی راجع به آموزش جهت شهروندیالمللنی بیقی بود که تحق2004-2003
 بود که یم اساسی اصول و مفاهیسرکی یی نمودند که حاصل آن شناسایدر مدارس طراح

 را یفرهنگساالر چند مردمیها در حکومتیمنظور شهروند آموزش بهیربنای زیستیبا
 کهنی باالخره ا).9: 2005 از اُسلر و استارکی، نقل به2005بانکز و همکاران،  (ل دهدیتشک

 دادند که براساس آن آموزش ارائۀ ی آموزش شهروندی برای مدلاُسلِر و استارکی
شان را در یهاتیها و هود تا ارزشینمایرندگان فراهم میادگی ی براییها فرصتیشهروند

 یندرت برا  بهییهارصتن فیچن. ند نشان دهندینمای می که در آن زندگینه اجتماعیزم
ک ید که در ینمایشنهاد می مدل پنی، ادر واقع. دیآیش می پبرنامه درسی یهار بخشیسا

ها، تیولؤ نسبت به مسیازمند آن هستند تا شناخت و درکی شهروندان نن،یمعحداقل 
، هم مستلزم آموزش حقوق بشر ین کاریچن. شان داشته باشند چندگانهیهاتی هو وحقوق

ت افراد ی راجع به هوییها است که در آن احساسات و انتخابیریادگیط یک محیهم و 
  . )19: 2005اُسلر و استارکی،  (ابدی قرار گرفته و گسترش یمورد بررس

 ی انجام شده در کشورهایقی از مطالعات تطبیبند و جمعیز در بررسی ن)1999(کِر 
  برنامهیها با نامیزش شهروند آمویدرس  در برنامهیکرد اصلیمختلف وجود سه رو

 یدرس  برنامه،کرد مجزایدر رو. ص داده استی را تشخیارشتهمیان و یقی مجزا، تلفیدرس
 که با است یاجتماع ا مطالعاتی یتر اغلب با عنوان علوم اجتماع یک دوره کلی از یبخش

                                                           
1 - Qualification and Curriculum Authority (QCA) 
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، یا رشتهمیان کردیوند داده شده است؛ در روی پیدرس   برنامهیها ها و حوزه ر موضوعیسا
 است بلکه یقیک دوره تلفی از یا درس مجزا و نه بخشیک موضوع ی نه یشهروند  آموزش

. ده شده استی گنجانیرد که در موضوعات درسیگیم را دربریدرس درعوض، تمامی برنامه
کرد باز یک روی همراه با ی را نسبت به آموزش شهروندیکرد مختلطی کشورها رویبعض
تر  یاند که منجر به تخصص دهیتر است، برگز جیار رای بسیی ابتدایدرس رنامه که در بیقیتلف

.  متوسطه شده استیدرس  در برنامهیمات مدنی تعلیها ا دورهی یشدن آموزش شهروند
در . ز وجود دارندی بر مقررات و خارج از مقررات نی مبتنیکردهای از رویبین ترکیهمچن
ه مشترک ی پای درس برنامهیز مقررات آموزش ای بخشیکشورها آموزش شهروند  یبعض
 را یشتری بی بر مقررات نبوده و آزادیر کشورها مبتنیکه در سای در حال است،ی ملیدرس
 کشورها یبه هر حال، در بعض. دهد ی معلمان م وها، مدارس ها، مناطق، شهرستان التیبه ا
ها ممکن   آنا است که همۀن معنیآموزان به ا دانشیسازبودن آماده یرمقرراتیت غیماه

 یت الگویدر نها. شان مواجه نگردندیدرس  در تجارب برنامهیاست با آموزش شهروند
 یقیکرد تلفیک رویق ی از طری آموزش شهروندی در سازماندهیی ابتدایدرس غالب برنامه 

 یا دهش قصدیدرسۀ ن الگو، برنامیا.  از کشورها استیاری در بس'2ها گروه'ا ی  1ها طهیاز ح
 یریادگیدر ارتباط با ) ییابتدا(ن مقطع یه ای اولیها کند که در آن بر سال یشنهاد میرا پ
 تأکید مختلف، یها ها و جنبه ها از خودشان با درنظر گرفتن موضوع  درک بچهیقیتلف
    .)15-19: 1995کِر،  (شود یم

 مربوط به عنوان یهاتوان اظهار داشت که بحثیق می تحقینه داخلیشیدر ارتباط با پ
 یهاف کتابی و تالیزیر به بعد در دفتر برنامه1372 از سال "یاجتماعمطالعات" یدرس
 یمات مدنیا و تعلیخ، جغرافیکپارچه نمودن دروس تارید که بر ضرورت ی آغاز گردیدرس

 دفتر فوق صورت گرفت یز از سوی نین راستا اقداماتیدر ا.  داشتندتأکید یی ابتدادر دورۀ
ن ی؛ تدو)1375 (یی دوره ابتدای برای مطالعات اجتماعیدرس  برنامهیه راهنمایته: جملهاز

 ی؛ برگزار)1379 (یی کالس اول ابتدای دوره انتقال برایدرس  برنامهی راهنمایو اجرا

                                                           
1  -  Domains 
2  -  Brigades 
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زلند یکو کارشناسان دانشگاه ی از سویاجتماع  مطالعاتی درسیزیر برنامهیکارگاه آموزش
 یاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهین راهنمای باالخره تدو و1384بهشت یا در اردیاسترال

 مطالعات انجام شده به سفارش دفتر جۀیاقدامات فوق نت). 1385 (یدوره آموزش عموم
؛ 1382،یلی؛ سلسب1378،ی؛ شهباز1378؛ دادستان،1378فروش،؛ حج1376، یجواد(بودند 
 یها کتابی انجام شده دربارهیها پژوهشکه از زمرۀ) 1382ب،ی؛ اد1382ان، یصادق
ن یتراد شده مهمیقات یتحق. شوندی محسوب میی دوره ابتدایاجتماع ماتی تعلیدرس

اند از ان نمودهیرا بر آنیی و ضرورت تغی مطالعات اجتماعیدرس مشکالت موجود برنامه
؛ )ه موجودبرنام( مجزا یهابه برنامه) برنامه مطلوب( واحد برنامه درسیل یتبد: جمله

 به دروس ی؛ عدم توجه کافی اجتماعیها و پرورش مهارتیت شهروندیضرورت ترب
ق ی به عالیتوجهیت؛ بیمحور بودن؛ عدم توجه به پرورش خالق ؛ کتابیاجتماع
م و موضوعات و ی مفاهی؛ دشوارینگرندهی آ و روزمرهی زندگیازهایآموزان، ن دانش

 گذشته از. یی و راهنمایی دوره ابتدای درسیهامهر برنای با تحوالت ساییسوضرورت هم
داخل ن پژوهش در ی ای مورد بررسیهالفهؤ در ارتباط با میقات متعددی تحق،وعهمن مجیا

؛ و 1380،ی؛ احمد1373،یملک" :توان بهیها م آنکشور صورت گرفته که از جملۀ
 مطالعات یدرس  برنامهی محتوای انتخاب و سازماندهیهاوهی درخصوص ش"1385،یمینع

 ؛ و فتاح،1383قوام، یمی؛ ابراه1383 پور،کاظم"ن برنامه ویق ای بر تلفتأکید و یاجتماع
 یی ابتدا دورۀیاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهی محتواسۀیل و مقایبه تحل راجع"1385

؛ 1385  و1386 ،یآباد؛ لطف1381 ،یبرخوردار"ن یر کشورها و همچنیران با سایا
 نۀ نحوۀی در زم"1386 گران،یزاده و دمی؛ و حک1385 چوکده، رگاه و واحدواجا یفتح

ران ی مدارس ایدرس  در برنامهی زندگیها و مهارتی آموزش شهروندیها برنامهیچگونگ
  .ن برنامه با آن مواجه است، اشاره نمودی که اییهاییو نارسا

ت ی و حمایبانیا پشتها اغلب متنوع و گسترده است که ب پژوهش،در خارج از کشور
 انجام ی جهان ویا، منطقهی در سطح ملی آموزش عالیهاسسهؤ و میقاتیمراکز تحق

دا کرده و ی پیها دسترسشود که نگارنده به آنی پرداخته میجا به ذکر مواردنیدر ا. شود یم
 یهاوهی شزمینۀدر . ها قرار گرفته است آنیز مورد بررسی کشور سوئد نیدرس برنامه
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 یقیتوان به مطالعات تطبی می مطالعات اجتماعبرنامه درسی ی محتواینتخاب و سازماندها
، 2؛ لُومِته2002، 1اُدانل( انگلستان یابی و ارزشبرنامه درسی ادارۀ انجام شده توسط یالمللنیب

ر ی اشاره نمود که کشور سوئد را با سا)2004 (3 اروپای و شبکه اطالعات آموزش)2003
ها بر وجود استفاده از ن پژوهشی ایهاافتهین یتریکل. اندسه قرار دادهید مقاکشورها مور

 یق و استعدادهاین برنامه و توجه به عالی ای در سازماندهای رشته میان یقیکرد تلفیرو
  . دارندتأکید انتخاب محتوا در کشور سوئد یارهایر اصول و معیرندگان و سایادگی

. ای. آی یتوان به مطالعات صورت گرفته از سویم یدر ارتباط با آموزش شهروند
 از )1999کِر، (س  مداربرنامه درسی در ی آموزش شهروندیالمللنی بیقی تطبمطالعۀ، 4اِی
 ی شورایعمل آمده از سو بهیهای، بررس5 انگلستانیقات آموزشی تحقیاد ملی بنیسو

 معروف مطالعۀز ی ن و)2000، 8کیپاترس و کِرکیوید (7ورودیِمی پروژۀ، )2000 (6اروپا
اُسلر و استارکی،  (ی صنعتی کشورهای آموزش شهرونددست آمدۀها و تجارب بهشرفتیپ

ن است که ی از این مطالعات در ارتباط با کشور سوئد حاکیج اینتا.  اشاره نمود)2005
  وی، مشارکتیارشتهانیکرد می بر روی و مبتنیقی تلفوۀی در سوئد به شیآموزش شهروند

  .   باشدیآموزان در ارتباط م دانشی است که با زندگیتعامل
  

  قیروش تحق
  ق   یطرح تحق
ق، ی براساس طرح تحقی بررسشیوۀ و ی کاربرد،قیق براساس اهداف تحقینوع تحق

 یها وهین مبنا ابتدا شیبر ا. دی انتخاب گردیقیه روش تطبیبر پا) یاسناد (یلی تحل-یفیتوص
 در ی و آموزش شهروندیاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی یتوا محیانتخاب و سازمانده

                                                           
1  -  O`Donnell 
2  -  LeMétais 
3  -  Eurydice European Unit 
4  -  IEA (Openheim & Torney,1974;Torney-Purta et al.,1999; 2001) 
5  -  NFER 
6  -  Council of Europe 
7  -  EURIDEM 
8  -  Davies & Kirkpatrick 
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گرفت و سپس با   قرار ی دو کشور مورد بررسیدرس یهات و برنامهیم و تربینه تعلیشیپ
 دو کشور یدرس سه برنامهی شد تا به مقای سعی و پژوهشی نظرنۀیشی پیت به بررسیعنا

ق اسناد یران از طری ایی دوره ابتداسیبرنامه درن منظور ابتدا یل به ایجهت ن. پرداخته شود
  .ده استیگرد سه ی کشور سوئد مقای شده و سپس با الگوی بررسیرسم
  

   و حجم نمونهیریگ، روش نمونهیجامعه آمار
ن حجم نمونه استفاده یی و تعیریگ  جهت نمونهی خاصشیوۀق از یت تحقیبر اساس ماه

  مطالعاتبرنامه درسی آن یآمارگفت که جامعه  توان  ین خصوص مید فقط در اینگرد
 دو کشور است  ییمقطع ابتدا) اجتماعی درسی مطالعات  برنامهیژه راهنمایوبه (یاجتماع

  . اندگرفته سه قرار یکه با هم مورد مقا
  

  ها اطالعات و دادهیآور جمعیهاوهیش
 شامل یا  مطالعه منابع کتابخانهشیوۀ پژوهش از یها  اطالعات و دادهیآور  جمعیبرا

ها، گرفته؛ گزارش  انجام یقیقات و مطالعات تطبیج تحقی، نتای آموزشیاسناد و مدارک رسم
ان دو کشور ی آن در میهات بحث و جنبهی از وضعی واقعیهانارها، جداول و خالصهیسم

  .نه استفاده شده استین زمی موجود در ای اطالعاتیها و بانک
  

  هال دادهیه و تحلیروش تجز
چه ها هستند، چنانا دستورالعملیم یها، مفاهتی از واقعیانگریها نما که دادهییجاازآن

. نامندی میفی کیهاها را دادهها بپردازند آنتیف واقعی به توص، نه ارقام وهابه صورت واژه
سرمد و (روند یکار مده بهیک پدی یطیط محیح شرایف و تشری توصیها بران نوع دادهیا
م، ین، تنظیند تدویها عبارت است از فرال دادهیه و تحلیتجز). 206: 1382 گران،ید

ه  و ین تجزیبنابرا.  شدهیآور جمعیها از دادهی انبوهیا معنیان مفهوم ی و بیزیر شالوده
ن ی در مورد روابط بی است در راه ابراز نظر کلی تالشیفیق کی تحقیهال دادهیتحل
مارشال و راسمن، ترجمه (کند ی میزیر را شالودهیک تئوری یها که بنا از دادهییها هطبق
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ق در علوم ی تحقیها کتاب روش گران دریسرمد و د). 155: 1381 ،یان و اعرابییپارسا
م و یر را جهت تنظی زیا  روش سه مرحله)1983، 1لزی هابرمان و مابه نقل از( یرفتار
              : ندینما یشنهاد می پاست را  مارشال و راسمندییتأ که مورد یفیک  یها داده  لیتحل

- 212: 1382گران،یسرمد و د (دییتأا ی یریگ جهی نت-3ها  داده  عرضه -2 ها داده  صی تلخ-1
گرفته  ن روش صورت یز براساس همین پژوهش نیها در ا ل دادهیوه تحلین شیبنابرا).  203
  .است

 

  قی تحقیهاافتهی
  : ا عبارتند ازهافتهی ،قی تحقیها الؤبراساس س

درسی    برنامهیانتخاب محتوا  شیوۀبین   تفاوت و تشابه  وجوه -ال اول پژوهشؤس
  ایران و سوئد چیست؟   در  ابتدایی  دوره  اجتماعی مطالعات

شود و انتخاب محتوا بر  ی گرفته م'یعلوم اجتماع' از برنامه درسی یران محتوایدر ا
 یریادگی ی برایدرس  در رئوس برنامهیریگ می تصمیچه که مراجع مرکز اساس آن

 که   است) 1380 (یاحمد  ق خانمین نظر تحقید ایؤم.  استیدانند مبتن ی مهم مآموزان دانش
 'سلسله مراتب'ا به اصطالح ی 'یکرد موضوعات درسیرو' انتخاب محتوا بر اساس دیگومی

 یی دوره ابتدایاجتماع  مطالعاتیدرس طور معمول در برنامه  است که بهی درسیها موضوع
 ی زندگیازهایآموزان، نق دانشی به عالیتوجهیل بین به دلیهمچن. ران وجود داردیا

، ی و نگرشی مهارتیها و غفلت از حوزهی شناختطۀی بر حتأکید، ینگرندهیروزمره و آ
 مطالعات یدرس  برنامهیراهنما (یمحور-ها و کتابم و موضوعات کتابی مفاهیدشوار
 در انتخاب یج و علمیتوان گفت که اصول رای، م)1385 ،ی دوره آموزش عمومیعاجتما
ت یران رعای اییمدارس ابتدا) یا و مدنیخ، جغرافیتار (یمات اجتماعی دروس تعلیمحتوا
 'یوعه موضوعممج'ک یعنوان  به'یاجتماع مطالعات'که، در سوئد یدر حال. ده استینگرد

رد و معلمان یگیم را دربری و مدنیخ، آموزش اخالقیا، تاریشود که جغرافیدرنظر گرفته م

                                                           
1 - Miles & Huberman 
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س و ی تدری اختصاصیکردهای روواسطۀ بهآموزاندانش متنوع یازهای نن برآوردیهم برا
ن و ییس را تعی تدریها فراهم نموده، محتوا آنی که رئوس برنامه برایطیبراساس شرا

  ).2003مِته، لُو؛ و 2002، ؛ اُدانِل2006، 94اُو . پی. اِل (ندینمایانتخاب م

 انتخاب محتوا در هر دو کشور، استفاده ار رئوس شیوۀ از وجوه تشابه یکین یبنابرا
ن رئوس با نظر و ی بر ای مبتنیران محتواین تفاوت که در ای است؛ با ای درسیهابرنامه
لم را کند و نقش مع ین مییس را تعی تدرشیوۀ، نوع و یریگمی تصمید مراجع مرکزیدصالح

 که در سوئد، رئوس برنامه دست یدر حال. دهد ین برنامه کاهش می صِرف ایدر حد مجر
ها باز   متنوع بچهیازهای برآورد نیس برای مختلف تدریها وهیمعلمان را جهت انتخاب ش

 یریادگی یق و استعدادهایآموزان و با درنظر گرفتن عالگذاشته و معلمان در تعامل با دانش
برنامه  ین و انتخاب محتوایی انتخاب محتوا دست به تعیارهایر اصول و معیها و سا آن

  .زنند ی میاجتماع  مطالعاتدرسی

  برنامهی سازماندهی محتوایها  وجوه تفاوت و تشابه بین روش-ال دوم پژوهشؤس
  ایران و سوئد چیست؟ درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در

خ، ین تاری مجزا تحت عناویا به صورت رشتهران ین درس در ای ای سازماندهشیوۀ
فا ین درس ای ای در سازماندهی نقش مهمیوه کتاب درسین شی در ا.ا استی جغراف ویمدن
ت آن هستند ی ملزم به رعاآموزان دانش همۀ ثابت که یک توالی آن در یکند و محتوا یم

 مستقل و یواد درس در قالب می علوم اجتماعبرنامه درسین یبنابر ا. شود ی میسازمانده
؛ 1368 ،یملک( محصور است ی و موضوعیا  رشتهی شده و در داخل مرزبندیمجزا طراح

مات ی تعلیها موجود کتابیکردهایرو). 1380 ،ی؛ احمد1373 ،ی؛ ملک1372 ،یملک
 ی سنتیکردهای دارند که جزو روتأکیدت دانش یها و محورنیپلی بر دسیاجتماع

 شده ی سعی درسیهااگرچه در کتاب. شوندی محسوب میرسد  برنامهی محتوایسازمانده
 یهاطهیفاصله گرفته شود و ح) یمدار-محتوا( و اطالعات ی اسامیخاطرسپارتا از به

انتقال (اند ن شدهییش تعیها از پمیم و تعمیت شود اما مفاهیتر تقوشی بی و نگرشیمهارت
ش به یله خالقانه و گراأق، حل مسیل عمیو روبرو شدن با مسا) هانیپلیسیم دیصرف مفاه
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 و 'یکاوشگر'ر ین نظی نویکردهایگر روی دیبه عبارت. ستیمبتکر بودن مورد توجه ن
   مطالعاتبرنامه درسی یراهنما( ندارند یین برنامه جای در ا' چندگانهیهاپرورش هوش'

  ).1385 ،ی دوره آموزش عمومیاجتماع

 همۀ سوئد ی علوم اجتماعبرنامه درسی یقی تلفی است که در سازماندهین در حالی ا
، علم یاسی، اقتصاد، علوم سیشناسا، جامعهیخ، جغرافیتار(ن برنامه یر در ای درگیها رشته

 مطالعۀبا ) یطیمح-ستی، مطالعات زیشهروند، مطالعات آموزش یشناسحقوق، مردم
وند یگر پیکدی  بایاجتماع  به نام مطالعاتی واحدی برنامه درسی تحت لواینیموضوع مع

 برنامه درسیآموزان  دانشیاز تمامیدر پاسخ به ن). ای رشته میان یقی تلفوۀیش(ابند ی یم
ش گرفته که عبارتند ی را در پییکردهایسوئد رو) ییابتدا (ی دوره اجباریاجتماع مطالعات

  : از

  ها در ارتباط است؛ آنیمحور بوده و با زندگ-آموز دانش-

آموزان را ها و آداب و رسوم مختلف دانشنهیزم و پسیفرهنگ یهات تفاوتی اهم-
  دهد؛ی قرار متأکیدمورد 

استفاده از : ریرد نظیگیکار م را بهیریادگیس و ی از تدری گوناگونیها روش-
، یله و کاوشگرأ حل مسیهاوهی، شی و گروهیس متنوع و مختلف مشارکتی تدریها روش

   چندگانه؛یها نقادانه، پرورش هوشیهالیها و تحلالؤس

   دهد؛ ی را توسعه میمالت فکرأ و تی تفکر انتقادیها مهارت-

ل مختلف ی مختلف را درباره مسایهادگاهیکند تا دیق میآموزان را تشو دانش-
  .1ندی نمای بررسیاجتماع

علوم  یدرس ان برنامهی، میدرس  برنامهی محتوای سازماندهشیوۀن درخصوص ی بنابر ا
گونه  چیتوان اظهار داشت که ه ی سوئد می مطالعات اجتماعی درسبرنامۀران و ی ایاجتماع

                                                           
 ;LPO94, 2006; Birzea,2004; Eurydice European Unit,2004; Le Métais,2003:  نگاه کنید به-1

O`Donnell,2002; Torney-Purta et al., 2001; Council of Europe,2000; Kerr,1999 
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 یا ران به صورت رشتهین برنامه در ای ای سازماندهشیوۀ  وجود ندارد؛ چرا کهیوجه تشابه
  . استیا ن رشتهی بیقیکه در سوئد به صورت تلفیمحور است در حال-مجزا و موضوع

 یدرس  برنامهی محتوای انتخاب و سازماندهیهاوهیت شل تفاویدرخصوص دال
  :توان گفتی دو کشور میاجتماع مطالعات

 است ی آموزش و پرورش، از اموریهار برنامهیران مانند سای در ای درسیزیر برنامه-
الت آموزش و پرورش در یل تشکین دلی اداره شده و به همیار متمرکزیشکل بسکه به
نه باشد را ندارند ین زمی در ایافهیدار بودن وظ از عهدهی که حاکیانه کشور نشایهااستان

 ی؛ راهنما1383،ی؛ صاف1383ب؛ آقازاده،1382؛ آقازاده،1380،ی؛ احمد1375،یمهرمحمد(
که در سوئد شاهد یدر حال). 1385،ی دوره آموزش عمومیاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی

با ) طرح مدرسه (ی درسیهان برنامهیوزشگاه، تدو آمیعنین سطح؛ یترنییم که در پایهست
ران یها، مدی شهرداری و با همکاریا و منطقهیط محلیازها، امکانات و شرایتوجه به ن

  ).2002اُدانِل، (د ریگیآموزان و معلمان صورت ممدارس، معلمان، کارکنان مدرسه، دانش

 با دفتر یمحدود به همکار ی درسیزیرند برنامهیزان مشارکت در فرایران می در ا-
کننده، نیین دفتر نقش تعی ایزیر برنامهیهادر گروه.  استیف کتب درسی و تالیزیربرنامه

ت ی بوده و معلمان مجرب و صاحب صالحن دفتریران و صاحبنظران و کارشناسان ایمدبا 
 را ی نقش ثانوکارشناسان دفترسه با یاند، در مقا فعالیزیر برنامهیهاکه در گروهنیضمن ا

 دوره آموزش یاجتماع  مطالعاتیرس د برنامهی راهنما؛1375 ،یمهرمحمد(برعهده دارند 
 آموزش 1985 سال 1100 سوئد عالوه بر قانون یاما در داخل نظام آموزش). 1385،یعموم

جهت (ن ی والدیها، انجمن) مدرسهیهایریگمیآموزان بر تصم بر مشارکت دانشتأکید(
 ۀ آموزشها در دوری شهرداری محلی، شوراها) مدرسهیهایریگمیبر تصم یرگذاریتاث

 اطالع از ین اجازهیالت معلمیز به تشکی ن'ی گروهیریگمیتصم'، براساس قانون یاجبار
در . ها داده شده است و اظهارنظر درخصوص آنی و درسیالوقوع آموزشبی قریهامیتصم
، انتخاب ی مناسب آموزشیهاوهیراجع به شطور مستقل، ، معلمان بهیانهیزمن یچن

 آموزش ی، برنامه محلی مطالب درسیبراساس چهارچوب رئوس کل (یموضوعات درس
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ن یبنابرا. 1ندینمای میریگمی، تصمیو انتخاب مواد آموزش)  مدرسهیکارمدرسه و برنامه
 یندهژه انتخاب و سازمایو بهی درسیزیرند برنامهیزان مشارکت در فرایدرخصوص م

 و در سوئد ران و کارشناسان دولتییمدران یتوان گفت که در ای می درسیها برنامهیمحتوا
ب ین ترتی هستند و به ای درسیهارنده در ارتباط با برنامهیگمین قشر تصمیترمعلمان مهم

 که جزو یا دانش حرفه وهارتی تجارب، بصیاریران از بسی در ای درسیزیرند برنامهیفرا
 در اتخاذ ی در کنار دانش موضوعیستی ارزشمند و منحصر به فرد معلمان بوده و باریذخا
  .ماندیبهره مکار گرفته شود، کم بهیا برنامهیهامیتصم

، معلمان هستند که ی آموزشی درخصوص محتوایرندگان اصلیگمی در سوئد تصم-
 ژۀیط وی در پرتو شرا وان اهداف و محتوایت ارتباط می با الهام از اهداف، رعایستیبا

 که چهارچوب یتنها کمک.  بزنندیآموزان، دست به انتخاب قطع دانشیهایژگیمدرسه و و
 که  استییشنهادهایعنوان پ محتواها بهی برخارائۀکند عبارت از ی به معلمان مبرنامه درسی

ن در یبنابرا. ندی نمایاتیاصطالح عمل اهداف را بهیها برختوانند با استفاده از آنیمعلمان م
 برخورد شده و محتوا یر قطعیر و غیپذار انعطافی بسیاسوئد با عنصر محتوا به گونه

ص معلمان نمود و ی تشخیۀ در سابرنامه درسین عناصر یتر کنندهنیی از تعیکیعنوان  به
ه از عنوان گونه ک ران همانی اما در ا).2002؛ اُدانِل، 2006، 94. پی. اُ. اِل(د کنیدا مین پیّتع

ول تدوین چهارچوب ؤنه تنها این تشکیالت مس آید،  درسی برمییریز تشکیالت برنامه
 در. یابد لیف کتاب درسی نیز امتداد میأ وظایفش تا تبرنامۀۀ درسی است، بلکه دامنبرنامه

  درسی سوئد را بایستی کامال مغایر با نوع مقاوم در برابر معلمیها تبیین این تفاوت، برنامه
 دانسته) نماید  استفاده وفادارانه و بدون دخل و تصرف از معلم را طلب مییکه به تعبیر(
 مسکوت یها لفهؤ از میارتباط با بسیار آورد که در  فعالی به حساب مییکه معلم را مجر 

 ها در  آنی و اجرایا  برنامهیها شده در چهارچوب برنامه، دست به اتخاذ تصمیم گذاشته
   مطالعاتبرنامه درسی ی؛ راهنما1376،ی؛ جواد1375،یمهرمحمد(زند  کالس درس می

سوئد پس از  رسد که معلم در پس به نظر می). 1385،ی دوره آموزش عمومیاجتماع
 سطح یدرسی مصوب، در دو سطح؛ یکی سطح انتخاب و دیگر دریافت چهارچوب برنامه

                                                           
 Eurydice European Unit, 2004; Government of Sweden, 2001:  نگاه کنید به- 1
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بدیهی است که . نماید نه عمل می تکمیلی، قدرت مانور داشته و فعاالیریز طراحی و برنامه
موقعیتی قرار  درسی ایران را در درسی، برنامه  درسی با کتاب همنشین ساختن برنامه

 وفادارانه از معلم یبرابر معلم یاد کرد که اجرا عنوان نوع مقاوم در دهد که از آن باید به می
 برنامۀ از یا شده ن برنامۀ روش؛ چرا که، کتاب درسی جلوداردخصوص آن انتظار  را در

 یحد اجرا ولیت معلم را درؤدرسی کامال تعریف شده و غیرقابل انعطافی است که مس
  .تمام و کمال آن تنزل داده است

توان گفت ی در دو کشور می و افقی در ارتباط با سازوکار اِعمال اصل ارتباط عمود-
ک موضوع خاص در یه  مربوط بی درسیهاان برنامهی میکه در سوئد اصل ارتباط عمود

 است یخر منطقأم با تقدم و تأ که در واقع همان طرح تویلیها و سطوح مختلف تحصهیپا
ان ی که به ارتباط میشود و ارتباط افقیت می رعای ملیها موضوعیلیق فهرست تفصیاز طر

 مربوط یلیه تحصیک پایها در  آنیدگی و درهم تنی مختلف درسیهابرنامه و موضوع
 یزیرکه در نظام برنامهیدرحال. 1 مدارس و معلمان گذاشته شده است به عهدۀشود یم

 دفتر یزیرنام ستاد برنامه به یان دروس، توسط ستادی میران، ارتباط عمودی ایدرس
ک ی هری برای هماهنگیهال گروهی اعمال شده و با تشکیف کتب درسی و تالیزیر برنامه

ک دوره را برعهده ی ی درسیها برنامهیسازماهنگت هیولؤ که مسیلی تحصیهااز دوره
ان دروس در نظر ی میت ارتباط افقی رعای را برایاشدهنییقبل تع دارند، سازوکار از

 دوره آموزش ی مطالعات اجتماعبرنامه درسی ی؛ راهنما1375،یمهرمحمد(رند یگ یم
 کرد یریگجهین نتی چنتوانیسه با سوئد مین در مقایبنابرا). 1380 ،ی؛ احمد1385 ،یعموم

 یند ولینمای مثل هم عمل مباًی دروس تقریت ارتباط عمودیکه دو نظام درخصوص رعا
 صورت یترافتهیار سازمان یان دروس، برخورد بسی میت ارتباط افقیران با امر رعایدر ا

  .ردیگیم

                                                           
ــه  - 1 ــد بـ ــاه کنیـ  ;LPO94,2006; Eurydice European Unit,2004; LeMétais,2003: نگـ

O`Donnell,2002  
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طریق   و تربیت شهروند جهانی ازیشهروند   آموزشنحوۀ بین -ال سوم پژوهشؤس
ها و  مدارس ابتدایی ایران و سوئد چه تفاوت اجتماعی در درسی مطالعات نامهبر

  هایی وجود دارد؟ شباهت

د و به استناد مطالعات انجام ین مقاله اشاره گردی ا که در بخش طرح مسالۀیطورهمان
 در داخل کشور و اقرار ی آموزش شهروندی جدیهاییشده درخصوص مشکالت و نارسا

ن ی، به عدم توجه به ای دوره آموزش عمومیاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهیلفان راهنمامؤ
 و یی دوره ابتدایاجتماع  مطالعاتیدرس ژه در برنامهیو  بهی درسیهاحوزه در کتاب

 و ی در عرصه مدنیالمللنی استاندارد بیهاران در آزمونی عدم مشارکت ا وییراهنما
 و یتوجه  کمی، نوعیی اظهار داشت که از سویستی، بایت شهروند جهانی و تربیشهروند

ن موضوع ی کشور نسبت به ای و آموزشی، پژوهشیان محافل علمی در میغفلت همگان
 در عرصه یوستن به روند جهانی پی برایگر، نه تنها اقدامات موثری دییاز سو. وجود دارد

. شود یشتر میشتر و بین فاصله هر روز بی صورت نگرفته بلکه درعمل ایت شهروندیترب
کرد ی بر روی و مبتنیقی تلفشیوۀ در سوئد به ی است که آموزش شهروندین در حالیا
ن یا. باشد یآموزان در ارتباط م دانشی است که با زندگی و تعاملی، مشارکتیا رشته انیم

ض و تعصب و یدور از هرگونه تبع  از احترام متقابل و بهی آزادانه حاکیطیآموزش در مح
 تنوع یها رد و از چالشیپذ ی انجام مییشهرگرا و جهانی و اخالقی اصول انسان بریمبتن

 یدولتری غیها ن، جامعه و سازمانی والدی آگاه بوده و عالوه بر مدرسه با همکاریاجتماع
 در یان آموزش شهروندیکه م  نیجز اه ان داشت که بیتوان ب ین میبنابرا. 1ردیگ یصورت م

 وجود ندارد بلکه درخصوص اهداف و مقاصد، یسوئد شباهتران و ی اییمدارس ابتدا
طور عام و  آن بهیابی ارزشیها وهی و شی درسیها ها؛ منابع و کتاب ف، مولفهی و تعاریمعان
 آشکار یها طور خاص تفاوت محتوا بهی سازمانده و انتخابیها وهیکردها، شیها، رو نهیزم

                                                           
 ;Birzea,2004; Council of Europe,2000; Davies and Kirkpatrick,2000: نگاه کنید به - 1

Eurydice European Unit,2004; Government of Sweden,2001; Kerr,1999; Lpo94, 2006; 
Osler and Starkey,2005; Pettersson,2004; Skolverket. Democracy and Fundamental 
Values,2007; Torney-purta et al.,2001 
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ا یها نپرداخته و  ران به آنی ایدرس رنامه از موارد بیاری وجود دارد که در بسیو محرز
  . نداده استیتیکه اهم نیا

  

  یریگجهیبحث و نت
ران و سوئد ی در ایاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهی انتخاب محتواوۀیاز وجوه تشابه ش

ن ی بر ای مبتنیران محتواین تفاوت که در ای است با ای درسیهااستفاده از رئوس برنامه
ن برنامه ی صِرف ایکند و نقش معلم را در حد مجرین مییس را تعی تدرشیوۀرئوس نوع و 

 یهاوهیکه در سوئد، رئوس برنامه دست معلمان را جهت انتخاب شیدرحال. دهدیکاهش م
 باز گذاشته و معلمان در تعامل آموزاندانش متنوع یازهای نن برآوردیس برایمختلف تدر

ر اصول و یها و سا آنیریادگی یق و استعدادهایآموزان و با درنظر گرفتن عالبا دانش
 یاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی ین و انتخاب محتوایی انتخاب محتوا دست به تعیارهایمع
 علوم یدرسۀ ان برنامی، میدرس  برنامهی محتوای سازماندهشیوۀدرخصوص . زنندیم

گونه وجه چی که هفتگتوان ی سوئد میاجتماع  مطالعاتیدرسۀ ران و برنامی ایاجتماع
 مستقل و ی در قالب مواد درسی علوم اجتماعیدرس  وجود ندارد؛ چراکه برنامهیتشابه

که در ی محصور است، درحالی و موضوعیا رشتهی شده و در داخل مرزبندیمجزا طراح
ن برنامه با مطالعه یر در ای درگیها رشتههمۀ سوئد ی علوم اجتماعبرنامه درسی یسازمانده

وند یگر پیکدی با یاجتماع  به نام مطالعاتی واحدیدرس  برنامهین تحت لوایوع معموض
 در مدارس یان آموزش شهروندی متنهانهن یهمچن). ای رشته میان یقیوه تلفیش(خورند یم

 و ی وجود ندارد بلکه درخصوص اهداف و مقاصد، معانیران و سوئد شباهتی اییابتدا
 یهاوهی آن درکل و شیابی ارزشیهاوهیکردها، منابع و شیروها، نهیها، زمف، مولفهیتعار

 وجود دارد که در ی آشکار و بارزیهاطور خاص، تفاوت محتوا بهیانتخاب و سازمانده
البته .  نداده استیتیکه اهمنیا ایها نپرداخته است و ران به آنی ایدرس  موارد برنامهیاریبس
 جهت برطرف نمودن ی موثریهاذشته اقدام دو سال گیکی یان ذکر است که در طیشا

  گروه مطالعاتی از سوی دوره عمومیاجتماع  مطالعاتبرنامه درسی موجود یهایکاست
توان به یها م  آن از جملۀ برداشته شده کهیف کتب درسی وتالیزیر دفتر برنامهیاجتماع
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مطالعات جامعه 'ان  تحت عنویاجتماع  مطالعاتیدرس د برنامهی جدین راهنمایه و تدویته
ن درس یگزیک جای نزدیاندهی قرار است که در آی درسین برنامهیا.  اشاره نمود'طیو مح
 یی دوره راهنمایخ و اجتماعیا، تاری جغرافی و دروس مجزایی دوره ابتدایمات اجتماعیتعل

  . گردد

 صورت گرفته، یهاشرفتی پیین مطالعه شناسایکه هدف انیحال با توجه به ا
 انتخاب و یهاوهی کشور سوئد درخصوص شی آموخته شده و تجارب سازندهیها سدر

 است که ی آموزش شهروندنحوۀ و یاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهی محتوایسازمانده
 حاصل از پژوهش یشنهادهای پارائۀکار گرفته شود به ران بهی در بافت ا استممکن

  :میپرداز یم

 مطالعات یدرس  برنامهی انتخاب محتوایهاوهی ش وارهایدر ارتباط با اصول، مع
  ،یاجتماع

دبستانی و دبستانی به  های واحدهای آموزشی مراکز پیش ها و فعالیت  محتوای برنامه-
  . لحاظ نیاز به ارایه مفاهیم و موضوعات شهروندی مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد 

 های مورد نیاز ها و نگرش  به مهارتها،  در تدوین محتوای این درس عالوه بر دانش-
و . آموزان توجه گرددق دانشیویژه هویت و میراث فرهنگی و عال ل فرهنگی بهئمسا به و

بخش و  اعی اعم از والدین، صاحبان صنایعز از شرکای اجتمی نیازسنجی نبرنامۀۀ در مرحل
  .ها مد نظر قرار گیرد  آنیخصوصی نظر خواهی شود و انتظارها

  .اجتماعی از پایه اول دوره ابتدایی آغاز شود درس مطالعات آموزش-

 نحو مناسبی در قالب   آن به های مربوط به  مهارت وها  مفهوم شهروندی، ارزش-
وسیله   شود تا بدین درنظر گرفتههای مختلف  های کودکان پایه فعالیتها و  برنامه
تماعی خود و دیگران کسب کرده های الزم را درباره حقوق فردی و اج آموزان آگاهی دانش

  .های مختلف اجتماعی مشارکت جویند و بتوانند به طور فعاالنه در عرصه
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ای که هم  گونه ن درس استفاده شود بهی از رویکردهای متنوع در تدوین محتوای ا-
 و جامعه باشد و هم با آشنا نمودن کودکان با مسایل آموزان دانش کنونیپاسخگوی نیازهای 

  .های دوران معاصر و آتی سازد ها را آماده مواجهه با چالش  آناجتماعی

اکنون  که همی کاوشگر وینگرندهیت، آیر پرورش خالقی نظییها آموزش مهارت-
  .ردیها وجود دارد مورد نظر قرار گ در مورد آنیخالء جد

د یولن منظور تیبد. محور بودن برنامه کاسته شودر مناسب، از کتابی با اتخاذ تداب-
ر آن مورد ی نظید محتوا و راهبردهایآموز در تول، نقش معلم و دانشی آموزشیهابسته

  .ردیمالحظه قرار گ

  ،اجتماعی درسی مطالعات  سازماندهی محتوای برنامهیهاوهیدر خصوص ش

توانند مهارت، نگرش و دانش مورد نیاز یتلفیقی م های درسی   که برنامهییجا از آن -
های درسی  او منتقل سازند، نسبت به برنامه طور مناسب و همزمان به  بهآموز را دانش

ها  دهند، با ویژگی  مجزا و منفک از یکدیگر ارایه میییا گونه  محور که مفاهیم را به موضوع
که آموزش ابتدایی بیشتر  ابتدایی انطباق بیشتری دارد و چون های کودکان دوره  و توانمندی

های درسی را  توان برنامه های علمی است می در هر یک از رشته  پایه عام و متوجه مفاهیم 
و ) ریاضی، علوم، تعلیمات اجتماعی، بهداشت و غیره(از طریق تلفیق موضوعات درسی 

آموزان  های اجتماعی، عاطفی و اخالقی تنظیم و تدوین نمود تا دانش با تاکید بر مهارت
.  اجتماعی و انسانی کسب نمایندیها وضوعتری از مفاهیم و م تر و واقعی درک جامع

ا ی یقی به صورت تلفیاجتماع  مطالعاتیدرس  محتوا در برنامهین سازماندهیبنابرا
  . شودارائۀده یتن درهم

ار یمع.  استفاده شود1یا مضمونی یموضوع وۀی محتوا از شیقی تلفیمنظور سازمانده به-
 ی براها موضوعت ی و قابلیی ابتدان، اهداف دورهیا مضامی موضوعی یانتخاب و طراح

  .ق باشدیزان تلفیم

                                                           
1  -  Thematic 
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 توجه شود ییر دروس دوره ابتدای آن با سای و عمودین محتوا به ارتباط افقی در تدو-
ن موضوعات مطرح شده مکمل یهمچن.  شودیری جلوگیکه از طرح مباحث تکراریطوربه

 مطرح یاجتماع درس مطالعات از موضوعات را از منظر یدیا ابعاد جدیگر و ی دیهابرنامه
  .دینما

های  نحوی طراحی شوند که امکان انجام فعالیت  های آموزشی به ها و فعالیت  برنامه- 
  .های مختلف جامعه فراهم آید فوق برنامه و خارج  از مدرسه در بخش

های  الدین تشویق به مشارکت شوند و از قابلیت وتر مباحث درسی  برای ارایه مطلوب-
  .در ارایه مباحث و اطالعات بهره جسته شودآنان 

  

  ،در ارتباط با آموزش شهروندی و تربیت شهروند جهانی

توان محتوا، مضامین و مفاهیم  هایی است که می اجتماعی از جمله درس درس مطالعات
های فردی و اجتماعی آشنا سازد  ولیتؤآموزان را با مس کرد تا دانش نحوی طراحی  آن را به
هایی را به آنان آموخت تا بتوانند شهروندی فعال، آگاه و   مهارتتوان میها و و نگرش

اجتماعی از دوران  در سوئد آموزش شهروندی در قالب درس مطالعات. ول بار آیندؤمس
ها و فنون   از روشیگیر امر با بهره شود و این  دبستان تا پایان مقطع دبیرستان ارایه می پیش 

کار گرفته  رویکردهایی که در تدوین محتوای این درس به. گیرد جدید تدریس صورت می
جنسیتی،  توان به رویکرد کار، تساوی   از جمله می؛اند شود دارای تنوع بسیار زیادی می

این رویکردها با فراهم آوردن امکانات و شرایط . شدن و غیره اشاره نمود گان، جهانی  آینده
. بینند آموزان تدارک می تمرین و کارآموزی دانششماری را برای  های بی الزم، فرصت 

محوری و استقالل بیشتر مدیریت -ن نظام تحصیلی ایران بایستی رو به سوی مدرسهیبنابرا
نهد و به نقش حساس معلم در فرآیند فرادهی و فراگیری آموزش روی ای  محلی و مدرسه

 است تا یالمللنیانداز بک چشمین راستا مهم داشتن یدر ا. دی نمایشتریشهروندی توجه ب
 یالمللنی بیجاد همبستگی، جهت ای جهانزمینۀت خودمان را در یم واقعیبر اساس آن بتوان

 و یفرهنگنی بیها ن تماسیشتری که بیا  جامعهیآموزان را برام و دانشیریدرنظر گ
 درک شی افزای به معنایاندازن چشمیداشتن چن. میی را خواهد داشت آماده نمایمرز نیب
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 باهم یین است که مردم توانایز مستلزم این کار نیان افراد جامعه است و ایتنوع در م
در واقع . ل شوندی جامعه احترام قای از تنوع فرهنگی ناشیها ستن را داشته و به ارزشیز

 مشترک یراث فرهنگیک میم شدن در ی خاص افراد و سهی فرهنگیها شهیاطالع از ر
ط یها و شرا  درک ارزش وشرفت، با هم بودنیدهد که جهت پ ی را شکل میت محکمیهو
 .گران، مهم استید

 

 منابع
 و یقیآموزش و پرورش تطب خ تحول دانش ی و تاریروش شناس). الف1382(آقازاده، احمد 

  .کانینسل ن: چاپ اول، تهران. ن المللیب
یل سیر تحوالت و تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحل). ب1382 (آقازاده، احمد

  .ارسباران: چاپ اول، تهران.  تربیتی و شناخت اهم مسایل کنونی آموزش و پرورشیرویدادها
  سمت: چاپ اول، تهران. مسایل آموزش و پرورش ایران). 1383(آقازاده، احمد 

، یدرس برنامه  یها  استانداردها، اهداف، مدلیقی تطبیبررس). 1383 (یقوام، صغر یمیابراه
 ی در کشورهایی مقطع ابتدایاجتماع  درس مطالعات یابی و ارزشیریادگی-یاددهی یهاندیفرا

پژوهش   آموزش و پرورش، سازمان  وزارت. کایاالت متحده آمریا، کانادا، انگلستان، ژاپن و ایاسترال
  .ی کتب درس فی و تالیزیر ، دفتر برنامهیآموزش  یزیر و برنامه

گران، چاپ ینژاد و دییرضا گراترجمه غالم. محورمدرسهت یریمد). 1385(، ابتسام یابوضح
   .مدرسه: دوم، تهران
 ی درسیها سه آن با برنامهی و مقایقی تلفبرنامه درسی ی الگویطراح). 1380(ن ی، پرویاحمد

  .ت مدرسینامه دکترا، دانشگاه ترب ان یپا. رانی ای در نظام آموزشییموجود دوره ابتدا
 ی برای زندگیها مهارتی درسیزیر مطلوب برنامهی الگویاحطر). 1382(وسف یب، یاد

  .ت مدرسینامه دکترا، دانشگاه تربانیپا. ییدوره راهنما
 در نظام آموزش و پرورش یت مدنی تربیها  چالشیابین و ارزییتب). 1381 (نی، مهیبرخوردار

  .ت مدرسی ارشد، دانشگاه تربینامه کارشناس انیپا. رانیا
مجموعه . نی نویهاسنت، تجدد و چالش: یقیآموزش و پرورش تطب). 1384(، مارک یبر

-، ترجمه عباس معدنی در کره جنوبیقی آموزش و پرورش تطبین کنگره   جهانیازدهمیمقاالت 

  .جنگل: دار، چاپ اول، تهران
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 درباره ییآموزان و معلمان دوره ابتدا دانشیای نظرات اولیبررس). 1376(، محمدجعفر یجواد
  .تیم و تربیوزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعل. ن دورهی ای درسیهاکتاب

 یها کتابی نظرات معلمان مجرب درباره اشکاالت محتوایبررس). 1378(فروش، احمد حج
وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش .  موثر بودهیلی که در افت تحصیی در دوره ابتدایدرس

  .یف کتب درسی و تالیزیرمه، دفتر برنای آموزشیزیرو برنامه
 یها کتابیل محتوایتحل). 1386 (، محمد و عطارانرضا؛، علیامنشیزاده، رضوان؛ کمیحک

. ی درسیها برنامهی در حوزهیل و مباحث روز جهانی با توجه به مسایی راهنمای دورهیدرس
-54: ، صص1386ن ل دوم، تابستا، سا5، شماره یدرس  مطالعات برنامهی پژوهشی علمیفصلنامه

27.  
 ییآموزان دوره ابتدام دانشِ دانشی و درک مفاهی توان ذهنیبررس). 1378. (رخیدادستان، پر

 یزیروزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه. ی آموزشین استاندارهاییمنظور تعبه
  .یف کتب درسی و تالیزیر، دفتر برنامهیآموزش

 مطالعات یریز  برنامهیشورا). 1376(ابتدایی  اجتماعی دوره   درسی مطالعات  برنامهیراهنما
  . کتب درسی  و تألیف یریز اجتماعی دوره ابتدایی، دفتر برنامه

وزارت آموزش و ). 1385 (ی دوره آموزش عمومیاجتماع  مطالعاتیدرس  برنامهیراهنما
، گروه یف کتب درسی و تالیزیر، دفتر برنامهی آموزشیزیرپرورش، سازمان پژوهش و برنامه

 .یمطالعات اجتماع

 یی دوره ابتدای کنونیدرس  در برنامهی اجتماعیریپذ تیولؤمس). 1379 (ینژاد، مهد یسبحان
  .ت مدرسینامه دکترا، دانشگاه ترب انیپا. ندهی آی برایران و طرحیا

. یق در علوم رفتاری تحقیها روش). 1382 (، الههی و حجاز، عباس؛ بازرگان؛سرمد، زهره
  .آگاه: چاپ هفتم، تهران

- برنامهیشی آزماین و اجرای، تدوی، طراحی چهارچوب نظرارائۀ). 1382(، نادر یلیسلسب

وزارت آموزش و پرورش، سازمان . کرد حل مسالهی براساس رویی دوره ابتدایدروس اجتماع
  .یقات آموزشی، مرکز تحقی آموزشیزیرپژوهش و برنامه

 دوره ی و فارسیمات اجتماعی تعلی درسیها کتابی محتوایبررس). 1378(هاب  ویشهباز
نامه انیای. دگاه رابرت هاپاکین دوره از دی در ای شغلیی از نظر انطباق با اهداف راهنماییابتدا

  .ت معلمیدکترا، دانشگاه ترب
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وزارت . یی دوره ابتدابرنامه درسی ید راهنمای تولیطرح مطالعات). 1382 (هللایان، نبیصادق
  .یف کتب درسی و تالیزیر، دفتر برنامهی آموزشیزیروزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامهآم

  .رشد: چاپ چهارم، تهران.  امور مدارسادارۀسازمان و ). 1383(، احمد یصاف
. ی بر علوم انسانتأکیدران با ی در ای بر توسعه آموزش عالیدرآمد). 1385 (هللا، نعمتیزیعز

 .ی و اجتماعیوهشکده مطالعات فرهنگپژ: چاپ اول، تهران

 دوره یشناس جامعهی درسیها  برنامهیفی و کی کمیبررس). 1381(ل یفرد، اسرافیغالم
 ینامه کارشناس انیپا. ی درسیزیر  در برنامهیدگاه اجتماعی براساس دیمتوسطه گروه علوم انسان

  .ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا
اجتماعی مقطع ابتدایی از نظر  های درسی تعلیمات  ای کتابتحلیل محتو). 1385(فتاح، مینا 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان. 84-85های زندگی در سال تحصیلی  میزان ارتباط آن با مهارت
  .عالمه طباطبایی

  .نیران زمیا: تهران. ی درسیزیر اصول برنامه). 1381(واجارگاه، کورش یفتح
 یت شهروندی تربیهابی آسییشناسا). 1385(نه یچوکده، سکواجارگاه، کورش و واحدیفتح

 ارائۀدگاه معلمان زن شهر تهران و ی از دینظام آموزش متوسطه نظر : پنهانبرنامه درسیدر 
 یژه نامهیو: ی آموزشیهای نوآوری پژوهشی علمیفصلنامه. ت آنی بهبود وضعی براییراهکارها

  .93-132: ،  صص1385ز ییال پنجم، پا، س17، شماره یت شهروندی در تربینوآور
. یدرس  برنامهیر انتخاب محتوا در حوزه تخصصی در مسیگام). 1372 (یان، نادرقلیقورچ
 . 72، بهار 1، شماره 9ت، سال یم و تربیفصنامه تعل

 به عنوان ی درسیها برنامه  روند تحوالت یمایس). 1374 (، فروغساز  تن ویان، نادرقلیقورچ
 .ی و فرهنگیعلم: چاپ اول، تهران. از جهان باستان تا جهان امروز  یصک رشته تخصی 

 آموزش ی اجرا شده درس مطالعات اجتماعبرنامه درسی یابیارزش). 1383(ل یپور، اسماع کاظم
الن در سال یران استان گیدگاه دبیتال از دی روبی براساس مدل سه بعدیمتوسطه شاخه نظر

 ارشد، دانشگاه عالمه ینامه کارشناسانیپا.  قصد شدهیدرس مهسه آن با برنای و مقا83 یلیتحص
 .ییطباطبا

ترجمه . کمیست و ی در آستانه قرن بییآموزش ابتدا). 1374 (، خوزهسی لوئدو ویا گوریگارس
  .ریر کبیام: پور، چاپ اول، تهران یمهد ینوروز عل
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 ی پژوهشی علمیفصلنامه. تیم و تربیکردی نو به فلسفۀ تعلیرو). 1386(ن ی، حسیآبادلطف
، 1386 تابستان، ششم، سال 20، شماره تیفلسفۀ ترب در ی نوآورینامهژهیو: ی آموزشیهاینوآور
  .11-40: صص

ت و نظام یم هوی همراه با تحکی و جهانی ملیآموزش شهروند). 1385(ن ی، حسیآبادلطف
 در ی نوآورینامهژهی و:ی آموزشیهای نوآوری پژوهشی علمیفصلنامه. آموزان دانشیارزش
   .  11-44: ، صص1385ز یی، سال پنجم، پا17، شماره یت شهروندیترب

ان و یی پارسایترجمه عل. یفیق کیروش تحق). 1381(راسمن . ن و گرچن بیمارشال، کاتر
 . ی فرهنگیهادفتر پژوهش:  چاپ دوم،   تهران.یمحمد اعراب

 یجزوه درس.  در توسعه آموزش و پرورشیهان جیها نقش سازمان). 1384(پور، بهرام  محسن
  .ت معلم تهرانیچاپ نشده، دانشگاه ترب

 یکشورها یی مقطع ابتدایاجتماع مات ی تعلیها  برنامهیا سهی مقایبررس). 1368(، حسن یملک
نامه  انیپا. یریادگیات ی تجربی سازماندهیارهایا از نظر اصول و معیکا و استرالیران، آمریا

 .ت معلمید، دانشگاه ترب ارشیکارشناس

، یعلوم اجتماع فصلنامه آموزش . ی علوم اجتماعی درسیها برنامه). 1372(، حسن یملک
 . تهرانیدفتر انتشارات کمک آموزش: ، تهران18شماره 

 با ی برنامه درسی محتوای درخصوص سازماندهی چهار چوب نظرارائۀ). 1373(، حسن یملک
  .ت معلم تهرانینامه دکترا، دانشگاه ترب ان یپا. یجتماع مطالعات ای بر برنامه درستأکید

مات یا، تعلیخ، جغرافیتار  یها ق برنامهی تلفیچگونگ). 1375( ، محمود ی، حسن و معافیملک
وزارت آموزش و پرورش، سازمان . ن خصوصی مناسب در ایها  اصول و روشارائۀ و یاجتماع

  .یف کتب درسی و تالیزیر، دفتر برنامهی آموزشیزیرپژوهش و برنامه
 اسالمی ی درسی در جمهوریریزبررسی تطبیقی نظام برنامه). 1375 (، محمودیمهرمحمد

  .95-122:  ، صص36 و 35، شماره یت فصلنامه تعلیم و ترب.  فدرال آلمانیایران و جمهور
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