
 برنامه درسی تربیت اجتماعی
 دوره ابتداییدر 

 

 

 

 

 

 سعید مذبوحیدکتر  – حسن ملکیدکتر 

 "                       دانشگاه عل امه طباطبائیاعضای هیأت علمی "

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 انتشارات آوای نور

1398 -تهران   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        نظری،        وحید      شهید                 فروردين، خیابان    11             انقالب، خیابان              تهران، میدان

         66888881  :      نمابر  /           66966366   و   6  :     تلفن     دوم        ، طبقه  99   پالك

                                          برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

            سعید مذبوحی     دکتر   –          حسن ملکی     دکتر        تالیف: 

         آوای نور          انتشارات  :     ناشر

                        آرا: منیر السادات حسینی    صفحه

     1398     اول  :    چاپ

     نسخه     688  :        شمارگان

    968-   688-   389-   898- 6   :    شابك

 تومان32000قیمت                                       است محفوظ ناشر براي حقوق کلیه            

  - 1333 ،  ن س ، ح ی ک ل م : سرشناسه
 تربیت اجتماعی در دوره ابتدايی / تالیف حسن ملکی، سعید مذبوحی.برنامه درسی  : عنوان و نام پديدآور 

 .1396 ، تهران : انتشارات آوای نور : مشخصات نشر 
 .ص 166  : مشخصات ظاهری 
 968-688-389-898-6 : شابك 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 ايران --ريزی درسی  برنامه : موضوع 

 Lesson planning -- Iran : موضوع 

 های درسی برنامه --ايران  --آموزش ابتدايی  : موضوع 

 Education, Elementary -- Curricula-- Iran : موضوع 

 ايران --های درسی  برنامه : موضوع 

 Education -- Curricula -- Iran : موضوع 

  - 1366 مذبوحی، سعید،  : شناسه افزوده 
 LB1886/161396 8ب6م/  : رده بندی کنگره 
 366/881  : رده بندی ديويی 
 6611366 : شماره کتابشناسی ملی 

 



 فهرست مطالب

 

 6 ........................................................................................... شگفتاریپ

  7 ........................................  ی   درس  ي         برنامه   ي  ها    دگاه ی د   و   م ی    مفاه  :    اول     فصل

 6 ....................................................................... یدرسی  برنامه مفهوم

 18 ..................................................................... یدرسی  برنامه فيتعر

 11 ........................................................................یدرسی  برنامه انواع

 18 ................................................................... یدرسی  برنامه ی نظريه

 16 ................................................................... یدرس برنامه یکردهايرو

 18 ............................................................ یدرسی  برنامه یهایدئولوژيا

 18 ..................................................................... یدرسی  برنامه عناصر

   33 ....................................................................     کودک   ت ی   ترب  :    دوم     فصل

 38 ................................................................................ تیترب مفهوم

 38 ................................................................................. تیترب اصول

 88 ............................................................. قرآن دگاهيد از تیترب گاهيجا

 81 ............................................................................... کودك فيتعر

 83 ........................................................... کودك تیترب گاهيجا و تیاهم

 88 ............................................................... قرآن در کودك تیترب ابعاد

   34 ...............................................................  ی      اجتماع   ت ی   ترب  :    سوم     فصل

 88 ................................................................................ جامعه مفهوم

 61 .................................................................... یاجتماع تیترب فيتعر

 68 ................................................... یاجتماع تیترب در عمده یهادگاهيد

 66 ............................... یاجتماع تیترب باب در معاصر شمندانياند یهادگاهيد

 61 ......... یاجتماع تیترب باب در معاصر یاسیس -یانتقاد شمندانياند یهادگاهيد

    000 ..............................................     محور       جامعه   ی   درس   ي      برنامه  :      چهارم     فصل

 188 ..................................................... تیترب و میتعل و یاجتماع راتییتغ



 188 ................................................معلمان نقش و یدرسی  برنامه راتییتغ

 186 ................................................ یدرس یزيربرنامه در معلمان مشارکت

 188 ................................................................. محورکالس یدرس برنامه

 118 ................................ معلم تیترب و یریادگي یهاسبك س،يتدر یهاروش

 113 .............................................................. محور جامعه یدرس یبرنامه

 116 .......... محور جامعه یدرسی  برنامه در یگروه ینهیزم در فرد و گروه بر دیتأک

 118 ............................................. محور جامعه یدرسی  برنامه در معلم نقش

    020 .......     محور       جامعه   ی   درس  ي         برنامه   ي      انتقاد  - ی      اجتماع     هاي       نظریه  :     پنجم     فصل

 118 ..................................................................... يیکارکردگرا ی نظريه

 118 ....................................................................... يیتضادگرا ی نظريه

 116 ................................................ نزیکال راندال نينو یوبر تضاد ی نظريه

 116 ............................................................... یتیجنس ینابرابر ی نظريه

 119 .................................................................. یاجتماع دیبازتول هينظر

 131 ....................................................................... یستینیفم ی نظريه

 181 .............................................................. یفرهنگ یهيسرما ی نظريه

 188 ............................................................. یاجتماع یهيسرما ی نظريه

 168 ........................................................................... یانتقاد ی نظريه

 163 ......................................................... یانتقاد پرورش و آموزش اصول

 166 ............................................ یدرسی  برنامه در یانتقاد ی نظريه کاربرد

 168 .......................... یانتقاد یدرسی  برنامه و یسنت یدرسی  برنامه یسهيمقا

    060.................................................................................      منابع       فهرست

 161 .................................................................................... یفارس منابع

 169 ..................................................................................یسیانگل منابع

  



 پیشگفتار  
 

                                     ترين و دشوارترين مساائ  مباتال باه                    آلمانی از پیچیده                           تربیت به تعبیر کانت فیلسوف 

                                                          باشد و به تبع آن نظامها و خرده نظامهای آموزشی هم که رسالت                    بشر در طول تاريخ می

       تارين                تارين و مهام                                                                     تربیت يا پرورش کودکان و نوجواناان را بار عهاده دارناد از حسااس     

                   سیر تاريخی جواماع                     شوند. هرچند تحلی  م                                   سازمانهای اجتماعی يك جامعه محسوب می

-                                         آموزشی ويژگی بارز نظامهاای آموزشای مای                   کشی و آپارتايد           ّ دهد که خالقیّت       نشان می

       ّ                                                    ّ                    باشد امّا نظامهای آموزشی در جوامع معاصر دستخوش تغییرات و تحاوّتت بنیاادين باه    

    م(      1918-    1818 )                                   برنامه درسی هم در يك قارن اخیار    .      باشند                      لحاظ ساختار و محتوا می

عملی و دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت تاثیرگذاری عمیقی ، علمیای  پديده         به عنوان 

 آموزشی داشته است.های  بر ساختار و کارکرد نظام

 انسانی تعامالت از تنیده درهم ابتدايی،منظومه دوره در اجتماعی تربیت درسی برنامه

 باه  شاناختی  جامعاه  هاای  نظريه براساس که باشد می دوره اين در تربیتی و ،اجتماعی

 آنجاا  از.اسات  شده تدوين و طراحی تربیتی و آموزشی های نظام در تحول و تغییر قصد

 حاوزه  اين درون در باشدو می اجتماعی ،بعد کودکان بعدتربیت ترين عام و مهمترين که

 برناماه  بساتر  در بعد اين به توجه باشد می تنیده درهم سیاسی و اخالقی،فرهنگی ،ابعاد

 اجتمااعی  و انسانی پیچیده تعامالت ، يابی هويت برای ای تازه های افق تواند می درسی

 تربیات  درسای  برناماه  زمیناه  در.نماياد  فاراهم  آماوزان  داناش  اجتماعی و فردی رشد و

 و شادت  باه  دينی و ملی وفرهنگ بوم بر مبتنی و مند نظام های نظريه ،فقدان اجتماعی

 نظرياه  بر ،مبتنی حوزه اين در فعلی های نظريه رسد می نظر وبه شود می احساس قوت

 مای  غربای  فرهناگ  و باوم  محوريات  باا  غربای  شناسای  انساان  و شناختی جامعه های

 و کودکان برای درسی برنامه زمینه در اجتماعی تربیت های مولفه و عناصر هرچند.باشد

 و سابك  اماا  شود می شام  را مشترکی ساختاری ،مهارتهای ابتدايی دوره آموزان دانش

 لحااظ  ،باه  وسااختاری  نهادی مشترکات رغم علی جوامع همه در اجتماعی تربیت سیاق

 انديشامندان  عالماناه  و عمیق توجه لزوم که دارد اساسی های ،تفاوت محتوايی و مبنايی

 تربیات  درسای  برنامه. طلبد می را تربیتی و اجتماعی مسائ  و موضوعات مندان عالقه و



 نظرياه  ارزشایابی  و ،اجارا  طراحی،تدوين برای دائمی ،فراخوان ابتدايی دوره در اجتماعی

 هاای  درنظاام  تربیتای  و ،فرهنگای  اجتمااعی  متناوع  و مختلاف  هاای  انديشه و آراء ها،

 .باشد می تربیتی و آموزشی

فصا    پان  کتاب حاضر در با توجه به ترکیب مفاهیم برنامه درسی و تربیت اجتماعی 

و به ترتیب فص  اول مفاهیم و مبانی نظاری در حاوزه برناماه ريازی     . تنظیم شده است

تواند در عم  برنامه ريزی درسی قابلیت اجارا و   می که کند می تحلی  و بررسیدرسی را 

فص  دوم تربیت کودك باه عناوان يکای از مهمتارين موضاوعات و      . کاربرد داشته باشد

آراء و ، فصا  ساوم تربیات اجتمااعی     .دهد می مسائ  مبتال به جوامع را مورد توجه قرار

، انديشمندان اجتماعی و جامعه شناسان تربیتی با محوريت تربیت اجتمااعی های  انديشه

در فص  چهاارم برناماه درسای جامعاه     . مورد بررسی قرار داده است سیاسی وانتقادی را

 برناماه درسای و جامعاه را بررسای    که نسابت   معرفتیهای  عنوان يکی از حوزه محور به

اجتمااعی ماورد پاردازش قارار گرفتاه       مقتضیات و آرمانهاای ، تاکید بر مسائ  با کند می

کاه در   محاور  جامعاه درسی ی  برنامه انتقادی -اجتماعی های نظريه            در فص  پنجم . است

ن ماورد  وسیله نظريه پردازان و جامعه شناسا حوزه تربیت اجتماعی در جوامع مختلف به

که خوانندگان محترم به آنامید  باشود. تحلی  و بررسی مینظر و عم  قرار گرفته است، 

دانشاجويان دغدغاه   ، اجتماعی و تربیتیهای  با عالئق مختلف و ساليق متفاوت در حوزه

معلمان و مولفان محترم کتابهای درسای باا ملالعاه ايان     ، مند به تربیت و برنامه درسی

راهگشاای خاويش را باه ادرس     کتاب نظرات و انتقادات سازنده و پیشانهادات راهنماا و  

خررداد   –سعید مذبوحی                  ارسال نمايند.  smazbohi@gmail.comالکترونیکی 

0394 
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