
 

 ديدگاه اجتماعي برنامه درسي

 

 1يحیي معروفي

 مقدمه .1

های سازمان نوع در و یا آن اجزای تعادل یا در ترکیب، جامعه اندازه در، ساختار اجتماعی در به معنای تغییر 2اجتماعی تغییر

های مسلم اجتماعی جوامع است. سرعت و نوع تغییر ها و واقعیتتماعی، از خصیصه(. تغییر اج3،8591است )گینزبرگ آن

تحت  اجتماعی ای دیگر متفاوت است. تغییرای به جامعهای دیگر و از جامعهای به دورهجایی دیگر، از دورهاجتماعی از جایی به

 ایدئولوژیکی قرار دارد. و سیاسی، اقتصادیناختی، ششناختی، جمعیتزیست جغرافیایی،، تأثیر عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی

نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نظام (. 4،2002است )چانتیا ترین عوامل تغییر اجتماعیآموزش و پرورش یکی از مهم

هاست. ترین آناز مهم 9گیرد که برنامه درسیگسترده و وسیع اجتماعی از ابزارهای مختلفی برای تغییر اجتماعی بهره می

های حال های تاریخی را برای درک تغییرات و جنبشهای خود برای توضیح تغییرات اجتماعی، دادهشناسان در پژوهشجامعه

، 2ها، عمدتًا بر سه تئوری بنیادی تغییرات اجتماعی شامل تئوری تکامل اجتماعیاند. این پژوهشحاضر بررسی کرده

 (.2002اند )آلن،دهتأکید کر 1و تئوری تعارض 7کارکردگرایی

 . تئوری تکامل اجتماعی1-1

( در تکامل بیولوژیکی را برای نظریه تغییر اجتماعی مورد استفاده 8112-8105) 5شناسان قرن نوزده، کار چارلز داروینجامعه

به عنوان  کند. بنابراین، تکامل اولیه جامعهقرار دادند. بر اساس تئوری تکامل، جامعه همیشه در مسیر خاصی حرکت می

تر از جوامع ها و رفتارهای فرهنگی فعلی، متکاملشود. درنتیجه، نگرشمبنایی برای پیشرفت به سطوح باالتر در نظر گرفته می

نیز یکی از  88به عنوان پدر جامعه شناسی، تکامل اجتماعی را تأیید کرده است. امیل دورکیم 80ابتدایی است. آگوست کنت

تر در حرکت هستند. هربرت ، معتقد است جوامع از ساختارهای ساده به ساختارهای پیچیدهگذاران کارکردگراییبنیان

کند، تشبیه کرده است. درمجموع، کنت، ، جامعه را با یک موجود زنده که با تمام وجود به سوی غایت حرکت می82اسپنسر

ام جوامع با سیکل مشابهی، مراحل تکامل را اند که در آن تمدورکیم و اسپنسر یک تئوری تکاملی غیرخطی را پیشنهاد کرده

تغییر اجتماعی را به  83گرایان معاصر، مانند گرهارد لنسکیکنند. با این حال، تکاملبرای رسیدن به سرنوشت نهایی طی می
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 هایتواند به روشگیرند. تئوری تکامل چندخطی بر این مبنا است که تغییر میجای تکامل غیرخطی، چندخطی در نظر می

 شود.مختلفی اتفاق بیفتد و الزامًا به یک سرانجام مشابه منتهی نمی

 . تئوری کارکردگرایی اجتماعی1-2

کند به جای آنچه آن را تغییرمی دهد، تأکید دارند. اگرچه، ممکن است جامعه شناسان کارکردگرا، بر آنچه جامعه را حفظ می

درباره تغییر اجتماعی صحبت کنند، با این وصف، تالکوت پارسونز، یک در نگاه اولیه، به نظر برسد که کارکردگرایان کمتر 

گیرد؛ یعنی، ( کارکردگرای پیشرو، جامعه را درحالت طبیعی، با ثبات و متعادل در نظر می8575-8502) 8استثنا است. پارسونز

ها، تماعی، مانند اعتصابات اتحادیهکند. به باور پارسونز، مسائل مهم اجسوی حالت تعادل حرکت میجامعه به طور طبیعی، به

های جامعه، نیازمند چیزی جز شکاف موقت در نظم اجتماعی نیست. بر اساس، نظریه تعادل او، تغییر در یکی از جنبه

شود. رود و نظم اجتماعی تهدید میها اتفاق نیفتد، تعادل از بین میکه این سازگاریها است. هنگامیسازگاری با سایر جنبه

چه، نظریه تعادل پارسونز، در برگیرنده مفهوم پیشرفت تکاملی پیوسته است، ولی تم غالب آن ثبات و تعادل است. منتقدان اگر

های مختلف به های اجتماعی از راهرساند؛ زیرا تمام جنبهکنند که کارکردگرایی تأثیر تغییرات را به حداقل میاشاره می

کنند که کارکردگرایی استفاده از زور توسط قدرتمندان جامعه همچنین، استدالل میها کند. آنسالمت کلی جامعه کمک می

 کنند.را به بهانه توهم حفظ ثبات و یکپارچگی توجیه می

 اجتماعی ]تضاد[. تئوری تعارض1-1

وضع موجود ادامه های اجتماعی و نهادهای مطلوب جامعه در که کنشکنند برای اطمینان از اینپردازان تعارض، ادعا مینظریه

کند. اگرچه، کارل مارکس، فرضیه تکامل را های جامعه نقش حیاتی ایفاء میها و بی عدالتیپیدا کند، تغییر، در رفع نابرابری

پذیرفته است، اما او با این ایده که هر مرحله مبتنی بر بهبود و توسعه مراحل قبلی است، موافق نیست. مارکس خاطر نشان 

ای از مردم است که در آن، همیشه ثروتمندان، افراد فقیر و ضعیف را به عنوان طبقه دهنده مراحلیریخ نشانسازد که تامی

-اند. بردگان روم باستان و طبقه کارگر امروز در مقوله استثمار مشترک هستند. مارکس، توضیح میبرداری قرار دادهمورد بهره

توان به مرحله توسعه نهایی: جامعه بی طبقه، آزاد و ولتاریا )طبقه کارگر( میدهد تنها با انقالب سوسیالیستی به رهبری پر

یافت. از نگاه مارکس تغییر اجتماعی فرایندی پویاست؛ در تغییر اجتماعی افراد در واکنش به استثمار و سایر کمونیستی دست

کند. قمند به کنترل و کسب آزادی معرفی میمشکالت فرهنگی در فرهنگ مادی منفعل نیستند. بعالوه، ابزاری برای افراد عال

برعکس کارکردگرایی و تأکید آن بر تعادل، مارکس معتقد است که تعارض مطلوب است و برای آغاز تغییرات اجتماعی و رها 

د آگاه نیستن ]تضاد [سازند که نظریه پردازان تعارضکردن جامعه از نابرابری ضروری است. منتقدان مارکس خاطر نشان می

 شوند.که تحوالت اجتماعی همیشه به نتایج مثبت و یا نتایج مورد انتظار منجر نمی

 های اجتماعی و برنامه درسی. دیدگاه2

ترین کارکردهای نظام آموزشی به طور عام و برنامه درسی به طور خاص، تربیت اجتماعی است که ناظر بر ایجاد و یکی از مهم

ها، آموزان است. تربیت اجتماعی به معنای پرورش دانشهای اجتماعی در دانشطف و مهارتها، عواای از شناخترشد مجموعه

های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی است و نسبت به سایر اهداف آموزش عمومی دارای نوعی اولویت و تقدم ها و مهارتنگرش

ا برای مشارکت فعاالنه در فرایند سازگاری، اصالح، آموزان و شهروندان راخالقی است. زیرا تربیت اجتماعی و سیاسی، دانش
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(. در دیدگاه اجتماعی، نیازهای اجتماعی، اساس برنامه 8،8515بازسازی و بهبود آگاهانه جامعه خویش آماده سازد )گاتمن

با این بستر  هایی متناسبشود و تالش بر این است تا برنامهدرسی است، به فرد در بستر و شرایط خاص اجتماعی نگریسته می

نظران و های مختلف اجتماعی از نیازهای جامعه یکسان نیست. صاحب(؛ اما درک گروه2،8375و شرایط تدوین شود )میلر

های خاص خود از تربیت اجتماعی و نقش اندیشمندان مختلف بر اساس مبانی معرفتی و مبادی فکری خود به ارائه دیدگاه

ها را در قالب دیدگاه ای از دیدگاهتوان مجموعهاند. از یک منظر، میه طور خاص پرداختهمدرسه به طور عام و برنامه درسی ب

 موردبررسی قرارداد. 9و آزادمنشانه 4، انتقادی3کارانهمحافظه

 کارانه و برنامه درسی. دیدگاه محافظه2-1

ای برای حفظ وضع امه درسی به عنوان وسیلهکارانه است. در این دیدگاه برنهای اجتماعی، دیدگاه محافظهترین دیدگاهقدیمی

شود ها و هنجارها، همنوایی، سازگاری و انطباق با شرایط موجود جامعه در نظر گرفته میموجود، جذب و درونی کردن ارزش

گی و های فرهنگی و نهادی برای انتقال میراث فرهنکارانه، منبع ارزشمدرسه در رویکرد محافظه(. 8315)امینی و همکاران،

های آینده است. نقش مدارس همنوایی افراد با میراث ساالن به نسل نو و در نتیجه حفظ آن برای نسلهای بزرگارزش

 کند.ها است. بعالوه مدرسه از طریق شناسایی و تربیت نیروی انسانی به جامعه کمک میفرهنگی و ایجاد حس تعلق در آن

دهی رفتار مطابق با نتقال فرهنگ عمومی، القای حس وفاداری به جامعه، شکلکاران، برنامه درسی وسیله ابرای محافظه

های فرهنگی تجویزشده های ملی است. دروس تاریخ، ادبیات، هنرهای زیبا و آداب و رسوم و ارزشهنجارهای سنتی یا ویژگی

کار، جهت اطمینان از انتقال محافظهگیرد. غالبًا مربیان آموزان مورداستفاده قرار میبرای عرضه میراث فرهنگی به دانش

های آموزشی کنند. معلم در محیطآموزان تجویز مییکنواخت میراث فرهنگی، برنامه درسی مشترکی را برای تمام دانش

خوبی از آن کار عامل انتقال فرهنگ به کودکان و نوجوانان است. چنین معلمانی به میراث فرهنگی وفادار بوده و بهمحافظه

ها الگوی شخصیتی و سرمشق کنند. آنهای سنتی فرهنگ را در رفتار و شخصیت خود منعکس میدارند و ارزش آگاهی

گاه ها استفاده کنند، ولی هیچمناسبی برای دانش آموزان هستند. اگرچه ممکن است از فناوری آموزشی برای انتقال مؤثر سنت

کنند و از مدرسه به عنوان نهاد برقراری ثبات ونی فرهنگی را تشویق نمیعامل تغییر و بازسازی جامعه نیستند و تنوع و گوناگ

مفاهیمی چون فرهنگ پذیری، انتقال فرهنگی، القای حس وفاداری نسبت به (. 2007، 2کنند )فریدایزینبرگاستفاده می

نامه درسی است. آموزش ی، اطاعت از مراجع قدرت، پذیرش اختیاری وحدت بین افراد جامعه از اهداف اساسی برحاکمیت مل

های اخالقی آن را توسعه دهد و وحدت ملی را تضمین نماید کارانه باید ساختار کنونی جامعه را قبول کند و ارزشمحافظه

نظران اندیشمندانی چون امیل دورکهایم، تالکوت پارسونز و کوهن از صاحب (.2088و قلتاش، 2003، 7)اسچوگارنسکی و میر

 (.8375شوند )میلر، میاین دیدگاه محسوب 

 . دیدگاه انتقادی و برنامه درسی2-2

عدالتی در میان نهادهاای اجتمااعی شود که برای برمال سازی بیای از رویکردها و عالیقی اطالق مینظریه انتقادی به مجموعه

ر اجتمااعی تلقای کارده (. دیادگاه انتقاادی، مدرساه را عامال تغییا8313اناد )قاادری،ازجمله نهاد تعلایم و تربیات در تالش
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ها و عادالتیهای درسی در فرایند بازسازی و تحول اجتماعی و رفع بی( و بر زعامت و نقش رهبری مدارس و برنامه8375)میلر،

انتقادی موجود در طاول تااریخ تفکار  یی انتقادی خود که ملهم از اندیشهها با شیوهآنکنند. های اجتماعی تأکید مینابرابری

غرب، خصوصاً نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت، بوده است، به تحلیل و بررسی نظام تعلیم و تربیت در درون سااختار جامعاه 

د و انابینند که از اماور آکادمیاک محار فراتار رفتاههایی میمثابه عوامل و فعالیتپردازند. آنان مدرسه، برنامه درسی را بهمی

بناابراین، در دیادگاه (؛ 412: 8310 دارای معانی و استلزامات مهم سیاسای، اقتصاادی، اجتمااعی و تربیتای هساتند )گوتاک،

شود و میان نظام تربیتای و سااختار اجتمااعی وابساتگی انتقادی، تربیت امری جدانشدنی از تحول اجتماعی و انسانی تلقی می

( بر این باور است که نظم اجتماعی حاکم، نژادپرست، جنسیت گرا و 8551) 8جیرو (.42: 8372متقابل وجود دارد. )میرلوحی، 

شناختی دیدگاه انتقاادی مبتنای بار مبتنی بر تبعیر است، بنابراین، باید دگرگون و اصالح شود. اگرچه مبانی نظری و معرفت

نظریه انتقادی به برنامه درسی آشکار و پنهاان  (؛ ولی در44: 8311های مارکسیستی است )امینی و همکاران،ها و اندیشهآموزه

، 4، ایاوان ایلایچ3، پااولو فریاره2شود. آثار متفکرانی چون جورج کاونتزای برای بازسازی جامعه نگاه میمدرسه به عنوان وسیله

(. مفااهیمی 1383گیارد )قاادری،های انتقادی برنامه درسای قارار میدر زمره نظریه 2، هنری جیرو، پیتر مک الرن9مایکل اپل

دهد و برناماه بخشی، هسته برنامه درسی را تشکیل میچون سواد انتقادی، سواد اجتماعی، نقادی سیاسی، خودآگاهی و رهایی

(. محتوای برنامه درسی بایاد 52: 8315درسی باید هدف شجاعانه تغییر مدرسه و جامعه را دنبال کند )یوسف زاده و همکاران،

های تفکر انتقادی و آموزش اند فراگیران را نقاد بار آورد. از این رو، پرورش سوادهای چندگانه، مهارتپژوهش محور باشد تا بتو

گیری اصلی برنامه درسی در دیادگاه انتقاادی تاالش جهات فاراهم سااختن گیرد. جهتفلسفه به کودکان در اولویت قرار می

های اجتماعی را مورد نقد و کاوش قرار دهند، بلکه آناان را عماالً تنها مسائل و چالشهایی برای دانش آموزان است تا نهفرصت

 (.8311:49درگیر فرایند تغییر و تحول اجتماعی در سطوح مدرسه، جامعه محلی و جامعه ملی بنمایند )امینی و همکاران، 

 . دیدگاه آزادمنشانه و برنامه درسی.2-1

نه است که بر نقش حیاتی مدرسه در ایجاد دموکراسی و فرهنگ آن سوم، دیدگاه شهروندی دموکراتیک یا آزادمنشا دیدگاه

های فرایند گروهی برای ها و مهارتهای شناختی مانند تفکر انتقادی، تحلیل ارزشتأکید کرده و رشد آگاهی و برخی مهارت

درباره « ندی دموکراتیکشهرو»پردازان دیدگاه (. نظریه11: 8375شود )میلر،مشارکت در فرایند دموکراسی ضروری تلقی می

گیری در یک های ارزشی و تصمیمهای مربوط به تحلیل تعارضآموزان در رشد مهارتتوانند به دانشاینکه مدارس چگونه می

اند. مفاهیمی چون شأن و منزلت فرد، حاکمیت بر سرنوشت، هوش، بستر دموکراتیک کمک کنند، بحث و بر آن تأکید نموده

روند و هر فرد از ارزش و کرامت ذاتی برخوردار بوده و باید با او با احترام ع جز مفاهیم اساسی به شمار میگرایی و اجتماکثرت

نظران دیدگاه شهروندی ترین صاحبشاخص آمریکایی از فیلسوف برجسته 7دیوئیجان(. 15برخورد کرد )همان منبع: 

گرایی از یادگیری فعال حمایت و تأکید انگذاری کرد. پیشرفتگرا را بنیدموکراتیک است که فلسفه آموزش و پرورش پیشرفت

-(. دیوئی معتقد است آموزش و پرورش می327: 2001ها باید بوسیله تجربه آزموده شوند )جانسون و همکاران،کند: ایدهمی

شود. به باور او ایده تواند تغییرات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و باید به عنوان چارچوب مرجع آموزش و پرورش تلقی 

                                                 
1. Giroux 

2. George Counts 

3. Paulo Freire 

4. Ivan Illich 

5. Michael Apple 

6. Peter Mclaren 

7. Jon Dewey 
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گیری است که داری است چون دربرگیرنده مشارکت فعال در تصمیمدموکراسی چیزی فراتر از یک روش یا شیوه حکومت

آزادی و انتخاب اختیاری را به دنبال دارد و باید با آن تمرین و زندگی کرد )همان منبع(. دیوئی، به آموزش و پرورش و مدرسه 

کرد و معتقد است اگر دموکراسی به بافت زندگانی اجتماعی راه نیابد، از نظر سیاسی هم پایدار اه میمانند خود زندگی نگ

های دموکراتیک، مهارت تجزیه و تحلیل تضادهای ارزشی و (. پرورش احترام به ارزش8311نخواهد ماند )امینی و همکاران،

شود. نقش معلم در این دیدگاه انتقال آزادمنشانه محسوب می ترین اهداف برنامه درسی در دیدگاهگفتگو و مفاهمه، از مهم

 های دموکراتیک به دانش آموزان و تقویت عقالنیت آنان برای برخورد عقالنی با مسائل اجتماعی است.ارزش

 گیریبندی و نتیجه. جمع1

تکامل اجتماعی، کارکردگرایی و ی در این مقاله مفهوم تغییر اجتماعی و مبانی نظری و تئوریکی آن در قالب سه تئوری اصل

طور خاص مورد طور عام و برنامه درسی بههای اجتماعی در ارتباط با آموزش و پرورش بهتعارض، بررسی شد. سپس نظریه

در دیدگاه اجتماعی، نیازهای اجتماعی اساس برنامه درسی است، به فرد در بستر و شرایط خاص اجتماعی توجه قرار گرفت. 

های های مختلف از نیازهای جامعه گاهی متفاوت و حتی متضاد است. از این رو، دیدگاهشود؛ اما تلقی گروهنگریسته می

ای کارانه است که برنامه درسی را وسیلهها، دیدگاه محافظهترین آنمتفاوتی زیر چتر دیدگاه اجتماعی مطرح شده است. قدیمی

داند. مفاهیمی چون ا، همنوایی و سازگاری با شرایط موجود جامعه میهبرای حفظ وضع موجود، جذب و درونی کردن ارزش

پذیری، انتقال فرهنگی، وفاداری نسبت به حاکمیت از اهداف برنامه درسی است. در مقابل، دیدگاه انتقادی، مدرسه را فرهنگ

کند. ل اجتماعی تأکید میعامل تغییر اجتماعی تلقی کرده و بر زعامت و نقش رهبری مدارس در فرایند بازسازی و تحو

دهد. بخشی، هسته برنامه درسی را تشکیل میمفاهیمی چون سواد انتقادی، اجتماعی، نقادی سیاسی، خودآگاهی و رهایی

دیدگاه سوم، دیدگاه شهروندی دموکراتیک یا آزادمنشانه است و در آن بر نقش حیاتی مدرسه در ایجاد دموکراسی و فرهنگ 

های فرایند گروهی ها و مهارتانتقادی، تحلیل ارزش های شناختی مانند تفکرآگاهی و برخی مهارتآن تأکید شده و رشد 

شود. بر مفاهیمی مانند منزلت فرد، حاکمیت بر سرنوشت خود، هوش برای مشارکت در فرایند دموکراسی ضروری تلقی می

 شود.اکثرت گرایی تأکید می

 منابع

(. بررسی اثربخشی برناماه درسای تربیات سیاسای مقطاع متوساطه از دیادگاه 8311)امینی، م.صدیق ارفعی. ف.قدمی. م.

 .48-94صص32شماره  82دبیران و دانش آموزان. مطالعه موردی: شهر کاشان. دانشور رفتار. سال 

 (. بسترهای فهم برنامه درسی. تهران. یادواره کتاب.8313قادری، مصطفی.)

 سرشت. تهران. سمت.تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک (. مکاتب فلسفی و آرای8374گوتک، جی.) 

 .97-27(: 45)83فصلنامه تعلیم و تربیت،  های تربیتی مبنی بر نظریه انتقادی(. دیدگاه8372میرلوحی، حسین، )

 های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران. سمت.(. نظریه8375میلر، جی.پی.)

(. تربیت انتقادی )پیشگامان، اصاول و برناماه درسای(. همادان. ساپهر 8315زرو. م )یوسف زاده. م.معروفی. ی. طاهری تی

 دانش.
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