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پیشگفتار
تربیت به تعبیر کانت فیلسوف آلمانی از پیچیدهترين و دشوارترين مساائ مباتال باه
بشر در طول تاريخ میباشد و به تبع آن نظامها و خرده نظامهای آموزشی هم که رسالت
تربیت يا پرورش کودکان و نوجواناان را بار عهاده دارناد از حسااستارين و مهامتارين
سازمانهای اجتماعی يك جامعه محسوب میشوند .هرچند تحلی مسیر تاريخی جواماع
نشان میدهد که خالق ّیّتکشی و آپارتايد آموزشی ويژگی بارز نظامهاای آموزشای مای-
باشد ام ّّا نظامهای آموزشی در جوامع معاصر دستخوش تغییرات و تحاوّّتت بنیاادين باه
لحاظ ساختار و محتوا میباشند .برنامه درسی هم در يك قارن اخیار ( 1918-1818م)
به عنوان پديدهای علمی ،عملی و دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت تاثیرگذاری عمیقی
بر ساختار و کارکرد نظامهای آموزشی داشته است.
برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدايی،منظومه درهم تنیده از تعامالت انسانی
،اجتماعی و تربیتی در اين دوره می باشد که براساس نظريه هاای جامعاه شاناختی باه
قصد تغییر و تحول در نظام های آموزشی و تربیتی طراحی و تدوين شده اسات.از آنجاا
که مهمترين و عام ترين بعدتربیت کودکان ،بعد اجتماعی می باشدو در درون اين حاوزه
،ابعاد اخالقی،فرهنگی و سیاسی درهم تنیده می باشد توجه به اين بعد در بساتر برناماه
درسی می تواند افق های تازه ای برای هويت يابی  ،تعامالت پیچیده انسانی و اجتمااعی
و رشد فردی و اجتماعی داناش آماوزان فاراهم نماياد.در زمیناه برناماه درسای تربیات
اجتماعی ،فقدان نظريه های نظام مند و مبتنی بر بوم وفرهنگ ملی و دينی باه شادت و
قوت احساس می شود وبه نظر می رسد نظريه های فعلی در اين حوزه ،مبتنی بر نظرياه
های جامعه شناختی و انساان شناسای غربای باا محوريات باوم و فرهناگ غربای مای
باشد.هرچند عناصر و مولفه های تربیت اجتماعی در زمینه برنامه درسی برای کودکان و
دانش آموزان دوره ابتدايی ،مهارتهای ساختاری مشترکی را شام می شود اماا سابك و
سیاق تربیت اجتماعی در همه جوامع علی رغم مشترکات نهادی وسااختاری ،باه لحااظ
مبنايی و محتوايی ،تفاوت های اساسی دارد که لزوم توجه عمیق و عالماناه انديشامندان
و عالقه مندان موضوعات و مسائ اجتماعی و تربیتی را می طلبد .برنامه درسای تربیات

اجتماعی در دوره ابتدايی ،فراخوان دائمی برای طراحی،تدوين ،اجارا و ارزشایابی نظرياه
ها ،آراء و انديشه هاای مختلاف و متناوع اجتمااعی ،فرهنگای و تربیتای درنظاام هاای
آموزشی و تربیتی می باشد.
با توجه به ترکیب مفاهیم برنامه درسی و تربیت اجتماعی کتاب حاضر در پان فصا
تنظیم شده است .و به ترتیب فص اول مفاهیم و مبانی نظاری در حاوزه برناماه ريازی
درسی را تحلی و بررسی میکند که میتواند در عم برنامه ريزی درسی قابلیت اجارا و
کاربرد داشته باشد .فص دوم تربیت کودك باه عناوان يکای از مهمتارين موضاوعات و
مسائ مبتال به جوامع را مورد توجه قرار میدهد .فصا ساوم تربیات اجتمااعی ،آراء و
انديشههای انديشمندان اجتماعی و جامعه شناسان تربیتی با محوريت تربیت اجتمااعی،
سیاسی وانتقادی را مورد بررسی قرار داده است .در فص چهاارم برناماه درسای جامعاه
محور به عنوان يکی از حوزههای معرفتی که نسابت برناماه درسای و جامعاه را بررسای
میکند با تاکید بر مسائ  ،مقتضیات و آرمانهاای اجتمااعی ماورد پاردازش قارار گرفتاه
است .در فص پنجم نظريههای اجتماعی -انتقادی برنامهی درسی جامعاهمحاور کاه در
حوزه تربیت اجتماعی در جوامع مختلف به وسیله نظريه پردازان و جامعه شناسان ماورد
نظر و عم قرار گرفته است ،تحلی و بررسی میشود .با امید به آنکه خوانندگان محترم
با عالئق مختلف و ساليق متفاوت در حوزههای اجتماعی و تربیتی ،دانشاجويان دغدغاه
مند به تربیت و برنامه درسی ،معلمان و مولفان محترم کتابهای درسای باا ملالعاه ايان
کتاب نظرات و انتقادات سازنده و پیشانهادات راهنماا و راهگشاای خاويش را باه ادرس
الکترونیکی  smazbohi@gmail.comارسال نمايند.
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