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                                                                                                                    محمد جوادی پور1

 2بهروز رحیمی                                                                                                                تاریخچه و سیر تحول تاریخی الگو

همواره  وپرورشآموزشدر توجه به جامعه و اهداف اجتماعی  دهدیمنشان  وپرورشآموزش یخیتار ریس

 یهابرنامهدر نقش آن  و مربیان این حوزه بوده و در هر دوره نظرانصاحباساسی و محل منازع  یهادغدغهاز 

برنامه  الگوهای جامعه به عنوان منبع اطالعاتی طرح از هدف یطورکلبه یا تشدید گردیده است. رنگکمدرسی 

 زندگی واقعی بوده است. ،بهتر به عبارتبه جامعه و یا  یامدرسهاتصال آموزش درسی، 

 یاجتماعتکامل  نظریه آنان، موردتوجه سه رویکرد اصلیو در قرن نوزدهم جامعه شناسان  یهاپژوهش

 یاجتماعتئوری تضاد  (1902-4،1979پارسونز) یاجتماعکارکردگرایی ، تئوری (1809-1882، 3چارلز داروین)

هر یک  نقطه آغاز توجه به جامعه در نظام آموزشی درنظرگرفت. در عنوانبه توانیم ( را1883-1818 ،5مارکس)

و متناسب با آن برای هریک از نهادهای  کنندیمتوصیف متفاوتی از جامعه ارائه  پردازانهینظراز این رویکردها 

 .اندکردهرا تجویز حفظ ساختار جامعه، تکامل یا تغییر آن  مانندوظایف متفاوتی  وپرورشآموزش ازجملهاجتماعی 

 «است یآموزش یهانظام یمشتر عنوانبهجامعه »که  دهیا نیاز اواخر قرن نوزدهم اخاص،  طوربه

اما در رابطه با نقطه آغازین توجه به جامعه . دیگرد تیو ترب میدر حوزه تعل یدئولوژیا نیموجب ظهور و گسترش ا

( و جنبش پیشرفت گرایی اشاره کرد. برخی 1930به آغاز دهه ) توانیممنبعی برای طراحی برنامه درسی  عنوانبه

از پیشگامان  7داشتند. جان دیویی دیتأک 6یک آزمایشگاه تربیتی بزرگ عنوانبهاین جنبش بر جامعه  طرفداراناز 

و برنامه درسی باید  یامدرسهآموزش  داردیمبیان ( 1899) 8در دومین نوشتار خود، مدرسه و جامعهاین جنبش 

                                                           
 دانشیار دانشگاه تهران.   1

 
 . دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی  دانشگاه تهران2

3-Charles Darwin 
4-Parsons 
5-Marx 
6-Society at Large as Educational Laboratory 
7-John Dewey 
8-The School and Society 



 

 

 کنندهغیتبلترویج و  یهاچهره نیتربرجستهاز دیگر  ،1با جامعه ارتباط و اتصال داشته باشد. دوید اسندن

است ه آموزشی و برنامه درسی پرداخت یهاهدف یشناختجامعهبه تعیین  نیز (1921) نینوآموزش  یشناسجامعه

 (.2،2004کلیبارد)

 توانیمرا  درسی یهابرنامهدر  بر جامعه دیتأکتوجه و  یطورکلبه پیشرفت گرایان، یهاشهیاندوه بر عال

 ،(1394)معروفی،  ، انتقادی و آزادمنشانه محافظه کارانه  فرعی آن یعنی های  و دیدگاه 3دیدگاه اجتماعیدر ذیل 

، 4هونِکِی)قرار داد.  یموردبررسنمود دارد،  زینبا عناوین مختلف  نظرانصاحب یهایبندطبقهو  هادگاهیدکه در اکثر 

 (.2012، 9اسکایرو ؛2006 ،8رید ؛2003، 7واکر؛ 1997، 6شوبرت؛ 1379، 5میلر؛ 1982

 عنوان به درسی برنامه دیدگاه این در. است محافظه کارانه دیدگاه اجتماعی، دیدگاه های قدیمی ترین

 شرایط با انطباق و سازگاری همنوایی، هنجارها، و ارزشها کردن درونی و جذب وضع موجود، حفظ برای وسیله ای

 ارزش های منبع محافظه کارانه، رویکرد در (. مدرسه1389میشود)امینی و همکاران،  گرفته نظر در جامعه موجود

 نسل های برای آن حفظ نتیجه در و نو نسل به بزرگساالن و ارزشهای فرهنگی میراث انتقال برای نهادی و فرهنگی

 طریق از مدرسه بعالوه .است آنها در تعلق حس ایجاد و میراث فرهنگی با افراد همنوایی مدارس نقش .است آینده

 (.2007، 10میکند)فریدینبرگ کمک جامعه به انسانی نیروی تربیت و شناسایی

اولیه قرن  یهاسالدر پایان قرن بیستم و . کردیم یتلق یاجتماع رییمدرسه را عامل تغ ،یانتقاد دگاهید

 -پسا(، تهیمدرنپستمختلفی از جمله پسامدرنیته )درسی  یهابرنامهبیست و یکم نظریه انتقادی به توسعه 

 یانتقاد هیدر نظر (.13، ص. 2015، 11انتقادی پرداخت )مک الرن ییگرابیترکافراطی و  سمینیفم، ییگراساخت

چون  یآثار متفکران. شودیمجامعه نگاه  یبازساز یبرا یالهیوس عنوانبهمدرسه  آشکار و پنهان یبه برنامه درس

در زمره  مک الرن تریپ و 17هارولد راگ ،16رویژ ی، هنر15اپل کلیما ،14چیلیا وانی، ا13رهیلو فرئو، پا12ونتزج کرج

                                                           
1-David Sneddon 
2-Kliebard 
3-social 
4-Dorothy Huenecke 
5-John P. Miller 
6-Schubert 
7-Walker 
8-Reid 
9-Schiro 
10-Firedenberg 
11-Mclaren 
12-George Counts 
13-Paulo Freire 
14-Ivan Illich 
15-Michael Apple 
16-Henry Giroux 
17-Harold Rugg 



 

 

 ،یسواد اجتماع ،یسواد انتقاد چونی میمفاه(. 1383قادری، ) ردیگیمرار ق یبرنامه درس یانتقاد یهاهینظر

شجاعانه  دیباه درسی و برنام دهدیم لیرا تشک یهسته برنامه درس ،یبخش ییو رها یخودآگاه ،یاسیس ینقاد

 (.96. ص ،1389، طاهری تیزرویوسف زاده و کند )مدرسه و جامعه را دنبال  رییهدف تغ

 ایجاد در مدرسه حیاتی نقش بر که است آزادمنشانه یا دموکراتیک شهروندی ، دیدگاهآزدمنشانهدیدگاه 

 ارزشها تحلیل انتقادی، تفکر مانند شناختی مهارتهای برخی و آگاهی رشد و کرده آن تأکید فرهنگ و دموکراسی

 احترام (. پرورش1379میشود)میلر،  تلقی ضروری دموکراسی فرایند در برای مشارکت گروهی فرایند مهارت های و

 برنامه اهداف مهمترین از مفاهمه، و و گفتگو ارزشی تضادهای تحلیل و تجزیه مهارت دموکراتیک، ارزشهای به

هوش،  سرنوشت، بر حاکمیت فرد، منزلت و شأن چون مفاهیمی .میشود محسوب آزادمنشانه دیدگاه در درسی

 باید و بوده برخوردار ذاتی کرامت و ارزش از فرد هر و میروند شمار به اساسی مفاهیم جز اجتماع و کثرت گرایی

 کرد. احترام برخورد با او با

تحت عنوان ، محورجامعهعالوه بر دیدگاه اجتماعی و رویکردهای آن امروزه، برنامه درسی  هرحالبه

الگوی  هستند. از جمله:دانش آموزان با یادگیری  تعامل سطح باال ایجاد به دنبال کهالگوهایی مطرح می گردد 

، یادگیری 4، یادگیری مبتنی بر محل3یطیمحستیز، آموزش 2آموزش شهروندی، 1خدمات اجتماعی آکادمیک

. هر یک از این الگوها دارای مدافعان و متخصصانی بوده و همچنین هریک از 6و یادگیری محیط کار 5خدماتی

تا  کنندیمبرای دانش آموزان فراهم  ییهافرصتو  آوردیمزش و یادگیری به ارمغان منابع باارزشی برای آمو هاآن

، 9دمارست؛ 1973، 8سمیتا؛ 7، ص. 2006، 7مالویلی، برگ، بالنکابا مسائل و موضوعات دنیای واقعی کار کنند. )

، 13؛ فیشر، روهد وولف6200، 12اسچکتر؛ کامینس، چو و 2008، 11ناهنس؛ 2007، 10ان؛ تد و برینکم2014

 (.2019، 15ردو؛ گ2016؛ رید، 2010، 14؛ فارسورث2007

 

                                                           
1-academically based community service 
2-civic education 
3-environmental education 
4-place-based learning 
5-service learning 
6-work-based learning 
7-Melaville & Berg and Martin 
8-Smith 
9-Demarest 
10-Todd and Brinkman 
11-Hanson 
12-Cummins & Chow  and Schecter 
13-Fischer & Rohde  and Wulf 
14-Farnsworth 
15-Gourd 



 

 

 

 

 

 

 ومبانی و مفروضات اساسی الگ

 تیو ترب میتعل سیاسی، فرهنگی و با اتکا به مبانی اجتماعی محورجامعهبرنامه درسی الگوی طراحان 

تربیت در »معتقدند  (2007، 4؛ یانگ2004ژیرو،  ؛1988، 3گرامت؛ 1983میلر، ؛ 1978، 2وایتهد؛ 0195، 1بلوم)

توجه به نقش ، گریدعبارتبه. (85، ص. 1378)شکوهی،« جامعه، از طریق جامعه و باید برای جامعه صورت گیرد

بر تحقق انتظارات جامعه از طرف مدرسه عمده  دیتأکو  درسی یهابرنامهفرهنگ و جامعه در طراحی و تدوین 

و  هانگرش ،هادانشپرورش  یبه معنا یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع تیترب. در این مبانی است موردبحثموارد 

و  تیاولو ینوع یدارا یاهداف آموزش عموم ریاست و نسبت به سا یاجتماع یزندگ یبرا ازیموردن یهامهارت

مشارکت فعاالنه  یآموزان و شهروندان را برا دانش ،یاسیو س ، فرهنگییاجتماع تیترب رایز؛ است یاخالق تقدم

 (1989، 5گاتمنسازد )آماده  شیو بهبود آگاهانه جامعه خو یبازساز اصالح، ،یسازگار ندیدر فرا

 ریتأثارتباط بین مدارس و جامعه و  ژهیوبهبرنامه درسی باید مسائل اجتماعی  دربارههر مبحثی بنابراین،  

برای متخصصان  یاسیو س ی، فرهنگقرار دهد. هوشیاری اجتماعی موردتوجهرا بر تصمیمات برنامه درسی را  هاآن

 (2010هنسان )و  (2012) رویاسکااز نظر  (.1387فتحی واجارگاه، است )برنامه درسی یک اصل  کنندگاننیتدوو 

جامعه و مشکالت آن،  :از اندعبارتپرداخته شود  هاآندرسی به  یهابرنامهکه باید در  یبرخی مسائل و موضوعات

معنویت  ،فنّاورانهبیکاری، تغییرات ، مسائل چند فرهنگی، اجتماعی رفاه توسعه علمی و فرهنگی، مسائل اقتصادی،

مبانی  بازتاب این موضوعات و مسائلِ با توجه به (.2015، و سپه وند انیرفعرومانی، ) رهیغو  اخالقی یهاارزشو 

 نظرانصاحببلکه ، ستین کسانیجامعه  یازهایاز ن یمختلف اجتماع یهاگروهدرک  در تعلیم و تربیت، موردنظر

 تیخاص خود از ترب یهادگاهیدخود به ارائه  یفکر یو مباد یمعرفت یمختلف بر اساس مبان شمندانیاند و

 یامجموعه توانیم، کلی منظر کی. از اندپرداختهخاص  طوربه یعام و برنامه درس طوربه مدرسه و نقش یاجتماع

                                                           
1-Bloom 
2-Whitehead 
3-Grumet 
4-Young 
5-Gutmann 



 

 

و  3بازتولید فرهنگی ،2دمکراتیک یشهروند ،1یف و مفاهیم مجزاوظا عنوانبهبرنامه درسی را در قالب  هادگاهیداز 

جامعه است که  موردتوجهدر هر چهار دیدگاه این موضوع  (.1986)شوبرت،  قرار داد. یموردبررس 4بازسازی جامعه

مبانی اجتماعی در خالصه مفروضات ، یطورکلبه یادگیری و برنامه درسی است. ماهیت کنندهنییتعو نیازهای آن 

 خالصه کرد: زیر موارددر  توانیمدرسی را  یهابرنامهطراحی 

 و هم در وسایل و نتایج، هدف  محصول، فرایند یادگیری یک حرکت اجتماعی است نه فعالیت انفرادی. در

 (.1971، 6است )براملد« 5خودشکوفایی اجتماعی» اساساً

  هم در کالس درس. یادگیری فراتر از مدرسه است. افتدیمیادگیری هم در جامعه اتفاق 

  ردیگیمیادگیری از طریق زبان و ارتباط صورت. 

  ،تنها محدود به آن نیست. حالنیباایادگیری نوعی تجربه مستقیم است 

 .یادگیری نیازمند تعامل یادگیرندگان با محیط است 

 .یادگیری یک فرایند فعال است و فقط یادگیرنده فعال یادگیرنده موفق است 

  شودیمتوانایی و مهارت واقعی با تمرین بسیار محقق »به تمرین و تکرار نیاز دارد  هامهارتیادگیری» 

  ازیموردنآنچه درک شده نیز  به فکر نیاز ندارد بلکه واکنش عاطفی نسبت به تنهانهیادگیری ارزشمند 

 (.2012اسکایرو، است )

است، به فرد  یدرس اساس برنامه ،یاجتماع یازهاین، محورجامعهبدین ترتیب، در طراحی برنامه درسی 

متناسب  ییهابرنامهاست تا  نیو تالش بر ا شودیم ستهینگر ی، فرهنگی و سیاسیخاص اجتماع طیدر بستر و شرا

 (.1379میلر، شود ) نیتدو طیشرا و بستر نیبا ا

 الگو بر مبتنی درسی برنامه یهایژگیو

و مشکالت اجتماعی در کانون توجه الگوی برنامه درسی  هاچالش، نیازها، مقتضیات، بر جامعه دیتأک

تالش برای حل  شناسایی و محورجامعهدرسی  یبرنامهساختار هدف در  (.1394دهقانی، دارد )قرار  محورجامعه

استفاده شود، لیکن  شدهحیتصراز اهداف  گرچه ممکن است در این الگو (.1395الیس، است )مباحث اجتماعی 

در طرح برنامه درسی مبتنی بر موضوعات مدون مطرح است، برخوردار  کهچنانآناین اهداف از جایگاه مهمی، 

برای یادگیری وجود دارد لیکن نتایج مشخص و یکسانی  شدهنییتعاز پیش  یریگجهتنوعی  معموالًنیستند. 

                                                           
1-Discrete Tasks and Concepts 
2-Democratic Citizenship 
3-Cultural Reproduction 
4-Social Reconstruction 
5-Social Self-realization 
6-Brameld 



 

 

بشری  جوامع ایبرنامه درسی از زندگی جامعه و  1معنادار یمحتوا برای کلیه دانش آموزان تجویز نشده است.

اصلی یک  یهاتیفعالو یا بر  داشته باشد دیتأکاین جوامع  یهارسالتاست بر  محتوا ممکناین . شودیم برگرفته

دانش آموزان و نوع بشر تکیه نماید. منابع و ابزار آموزشی  ریگدامنو یا اینکه بر مسائل  شهروند در زندگی اجتماعی

درسی ترجیح  یهاکتابو منابع موجود در جامعه و مدارک و اسناد اصیل بر  باشندیمدر حد اعالی تنوع موردنیاز 

مشترک بین معلم و دانش آموزان شکل  یزیربرنامهیک  بر اساسیادگیری دانش آموزان نیز  یهاتیفعال دارند.

. دینمایمایجاب تحقیق را است که شرکت فعال دانش آموزان در جریان مطالعه و  یاگونهبه هاتیفعال. این ردیگیم

تسهیالت را دارد  کنندهفراهمیک عنصر  معلم در آن نقش آنچهاز  اندعبارتتدریس متناسب این الگو راهبردهای 

، باید پرهیز شود. و حاکمانه از سوی معلم است کنندهتمامو در استفاده از راهبردهایی که مستلزم پذیریش نقشی 

فضای آموزشی تعریف عامی دارد که دربرگیرنده کلیه امکانات مدرسه و جامعه تا آنجا که مربوط به موضوع 

یکی از امکانات عمومی مطرح است که دانش آموزان به اقتضای مسئله  عنوانبه، زمان نیز شوندیم موردمطالعه

ارزشیابی بیشتر . گرددیمدر حد امکان اجتناب  مصنوعی زمان، یندبمیتقس. از کنندیمموردمطالعه از آن استفاده 

این  دیتأکگرایش دارد.  طلبدیمبا یکدیگر را  آموزدانشکه مشارکت و همکاری معلم و  ییهاوهیشبه سمت 

 است ،شدهگرفتهبکار  هاآنو یا اقداماتی که در جهت حل  موردمطالعهارزشیابی بر حل مسائل و موضوعات 

 (.2011و دیگران،  2؛ مک درموت2006برگ، بالنک،  ،یلیامالو ؛1387مهرمحمدی، )

 

 (1395الیس، ) محورجامعهکلیدی الگوی برنامه درسی  یهایژگیو: 1جدول  

                                                           
1-Meaningful Content 
2-McDermott  et al 

 

نقطه تمرکز 

 (دیتأک)

 تالش برای تحقق روابط اجتماعی 

 تعلیم و تربیت برای شهروندی 
 

 یادگیری

 گروهی یهاپروژه 

  همیاری و همکاریتالش مبتنی بر 

 رهبری یادگیری برای  یهافرصت

 یادگیری یهاگروهدانش آموزان در 

 

 

 تدریس

  مسئلهموضوعات درسی مبتنی بر حل 

  یهارشتهنگاه ابزاری به موضوعات درسی 

 مختلف

  مرجع عنوانبهمردم 

 گروهی/یادگیری گروهی یزیربرنامه 

 

 طیمح

  یانمونه عنوانبهکالس درس/موسسه 

 از دموکراسی

  محدود )تحصیلی  یهیپاپوشش سن و

و  هاهیپادرسی به  یهاکالسنکردن 

 (سنین خاص

 

 ارزشیابی

 )پیامدهای حاصل از فعالیت در جهان )محیط واقعی 

 توسعه توانایی شهروندی و توانایی رهبری در دانش آموزان 

 و دانش کاربردی هامهارت 

 توسعه تفکر جمعی 

 رشد اجتماعی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هامثال و هانمونه
متعددی وجود دارد که برخی  یهانمونهرسی د یهابرنامهنقطه تمرکز  عنوانبهتوجه به جامعه در رابطه با 

. اندبودهآن  یریگشکلاز مقدمات پیدایش این الگو داشته و یا حتی  وسعتتاریخی به  ینهیشیپ هاآناز 

1مدرسه کوهستانی هایلندر مثالعنوانبه
 3توسط مایلس هورتون 2در کوهستان مونتیگل تنسی 1932سال  در 

 یهاقدرتآموزش برای ایجاد یک تحول بود، تحولی که  )بازسازی اجتماعی( شد. هدف این مدرسه یگذارانیبن

 یهانمونه(. از 1989، 4هورتونبرد )را از بین  توانبیبه قشرهای ضعیف و  هاآن یسلطهسیاسی و اقتصادی و 

اشاره ابداع شد،  6توسط الیوت وگینتوندر آپاالچی جورجیا که  (1966) 5به برنامه درسی فاکس فایر توانیمدیگر 

که در آن  محورجامعهآنان با تجارب  ساختن ریدرگاین برنامه تالشی برای کمک به جوانان روستایی جهت کرد. 

محلی مبادرت  یهاسنتسوادآموزی خود را توسعه دهند و هم به حفظ  یهامهارتتا هم  شدیمبه جوانان کمک 

و یکسری کتاب در  کردندیمبود که دانش آموزان آن را تهیه  یامجلهدر کانون برنامه درسی فاکس فایر  .ورزند

 (. رویکرد تلفیق1395؛ به نقل از الیس، 3. ص ،1995، 7کوگلماسبود )شده  فیتألخصوص زندگی در آپاالچی 

توسط بنیاد تمرکز بر حل مسئله در دنیای واقعی  با ( که1970)( USMESعلوم و ریاضیات در مدارس ابتدایی )

به دنبال کمک به معلم و دانش آموزان در شناسایی و دیگری است که  درسی یهابرنامهاز مطرح شد،  8ملی علوم

 یهابرنامه، در حال حاضر در کشورهای مختلف هرحالبه حل مشکالت و مسائل واقعی محیط محلی )جامعه( است.

متنوعی با هدف یافتن الگوی مناسبی در جهت  یهاپژوهشدرسی با رویکرد جامعه نگری در حال اجرا و همچنین 

برنامه درسی جغرافیای  برنامه درسی مبتنی بر محل: تلفیق»از جمله  مدارس و جامعه به انجام رسیده است. ارتباط

دنبال ترویج آموزش در راستای  بهکه از طریق این تلفیق  («2016، 9)دوالن یری در فضای بازابتدایی و یادگ

گرفتن سه عنصر محل،  در نظر، تدوین یک برنامه درسی محلی با این پژوهش هدف یطورکلبه. استتوسعه پایدار 

                                                           
1-Highlander 
2-Monteagle Mountain in Tennessee 
3-Mayls Horton 
4-Horton 
5-Fox fire curriculum 
6-Eliot Wigginton 
7-Kugelmass  
8-Nationa 
9- Dolan 



 

 

 نیز در این راستا وجود دارند. از جمله مرکز ترنت یهاسازمان هاپژوهشبراین  عالوه فضا و توسعه پایدار است.

مستقل  یهاسازمان عنوانبه( در کشور کانادا 1999) 2لینکس -( و یو1995) 1(TCCBE) محورجامعهآموزش  برای

را  محورجامعه یهاپژوهشتا  کنندیممحلی عمل  یهاسازمانو  3که با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه ترنت

 نمایند. یدهجهت

 

 الگو نقد
یک منبع طراحی  عنوانبه، نگاه انحصاری به جامعه محورجامعهدر رابطه با الگوی برنامه درسی اولین نکته 

برنامه درسی است، تاریخ مطالعات برنامه درسی نشان داده که نگاه غالبی به هر منبع در طراحی الگو محکوم به 

 یجاد پیوستگی بین منابع بوده است.شکست است و همواره سعی در رفع تزاحم و ا

ماهیت جامعه و تدوین  بحث به توانیمبرنامه درسی جامعه محور، نقاط ضعف دیگر الگو  در خصوص 

گسترده زندگی اجتماعی معاصر را  یهاتیفعالباید  یابرنامهچنین  آن اشاره داشت. بر اساسالگوی برنامه درسی 

بدون در اختیار داشتن دانش حاصل از یک  توانینمخود منعکس و تحلیل کند که  یهاگونهو  هاوجهدر تمامی 

متعدد و متنوع نیاز  یهاتیفعالنی و در عمل بررسی عیکرد  یبندصورتبرنامه درسی را تدوین و  ،مطالعه عینی

مبنایی ارزشی ضروری با  یهامالک یسازفراهم در یایبررسو معیارهای ارزشی دارد و چنین  هامالکبه 

 یهاتیفعالاز انتقادات دیگر وارد بر این الگو این است که بررسی ماهیت و فراوانی . شودیممواجه  ییهایناکام

درسی نکرده است. فراوانی  یزیربرنامه یهامشکل یسازروشنمتعدد و متنوع زندگی اجتماعی کمک چندانی در 

، مدرسه داشته که آن را باید در بیرون مدرسه آموخت این معنا و پیشنهاد را هاتیفعالباال و مطلوب بودن این 

 (.1389شریف، ) ستینجای آموختن هر نوع فعالیت مطلوب و برخوردار از فراوانی باال 

با محتوا، امکان کاهش وحدت و یکپارچگی  یبرخورد سطح: از جمله به مواردی توانیماز نقاط ضعف دیگر 

ال و منقطع بودن موضوعات برای دانش آموزان، تغذیه ناکافی دانش آموزان از حیث میراث فرهنگی، با توجه به انفص

و همچنین نیاز به امکانات آموزشی گسترده، امکان عدم  ییهابرنامهعدم آمادگی معلمان برای تدریس چنین 

؛ میلر، 188.ص ،1387مهرمحمدی،کرد )تناسب موضوعات با عالیق و درنتیجه کاهش انگیزه دانش آموزان، اشاره 

گوناگون و متفاوت  یهاجنبهو  هاوجهزندگی اجتماعی در هرزمان و لحظه، مهم دیگر اینکه،  ضعفنقطهو  (.1379

، بنابراین تدوین برنامه درسی مطابق با این تحوالت سریع که در هر زمان دانش گذاردیمرا از خود به نمایش 

امیدوار بود برنامه درسی  توانیماصی منطبق سازد ممکن نیست و در بهترین حالت خ یجنبهآموزان را با وجه و 

 باشد.حال  بازمانمطابق 

 

 

                                                           
1-Trent Centre for Community-Based Education 
2- U-links 
3-Trent University 
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