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  چكيده

در خدمت كليت برنامه درسي  نظريهاين  درنظريه برنامه درسي بازسازي اجتماعي است. نقد هدف اين مقاله  

ايجاد نقش اساسي در  ،برنامه درسي اصلي كنشگران عنوانهب آموزدانشو معلم و  بودهتغييرات بنيادين جامعه 

 براي و است تحليلي –توصيفي  ،در اين پژوهش مورداستفادهروش . كننديمايفا اصالحات اجتماعي جامعه 

اصلي براي  سؤالچهار  درمجموع است. شدهگرفتهبهره » بررسي مستندات« روش ازمعتبر  يهادادهدستيابي به 

بوده است  صورتنيبدنيز  كار نديفرااست.  گرفتهشكلفرايند پژوهش  هاآناحي و بر اساس پژوهش حاضر طر

اصلي آن استخراج و در ادامه  يهاگزارهو علت پيدايش نظريه بازسازي اجتماعي تبيين، سپس  منشأكه نخست 

كشور  يباالدستاسناد  بررسيآن براي برنامه درسي تبيين گرديد.  يهاداللتضمن معرفي پيشگامان اين نظريه، 

بخش بعدي  شانيمنظر اارائه نقد و نظر انديشمندان غربي و بررسي محاسن و معايب اين ديدگاه از از يك سو و 

امكان طراحي برنامه درسي با اين  ،يمقاله را تشكيل داده است. در پايان سعي شده با ارائه بحث نسبتاً جامع

كردن  عملياتينشان داد  پژوهش يهاافتهيمداقه بيشتري قرار گيرد.  رويكرد در نظام آموزش رسمي ايران مورد

كه منطبق با اسناد باالدستي كشور نيز هست، ديدگاه بازسازي اجتماعي  انهيگرااصالح يهاگزارهآن دسته از 
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اين  افراط گونهنظريات  طرحاز بايد اما ؛ وجود آوردبه برنامه درسي ايران طراحي در نويني جنبش  توانديم

در ايجاد  آموزدانشمعلم و نقش  غراق گونهالقاء امحوريت مدرسه و  ،تمركززدايي در خصوص ژهيوبه نظريه

  .پرهيز نمود جامعهدر تغييرات بنيادين 

  برنامه درسي بازسازي اجتماعي،نظريه ، نقد واژگان كليدي:

  مقدمه

همواره را اين امر زي؛ حركت در جهت ايجاد اصالح و تغيير جامعه موضوع جديدي نيست

و  هر يك از مكاتب است. بوده هادورهاعصار و همه  مصلحان و انديشمندان در موردتوجه

تغييراتي در سطوح فكري جامعه ايجاد نمايند. در واقع  انددهيكوشخود  نوبهبه تربيتي يهاهينظر

 اما؛ وده استب هاهيروو مكاتب، ايجاد طرحي نو در افكار و  هاهينظرهمه پيدايش فلسفه 

سخن به بنيادين در جامعه  از تغييرات همآن، كه به طور مشخص و روشن از تغييرات ياهينظر

در جامعه  اساساٌ با شعار تغييرات اساسي. اين نظريه است 1»بازسازي اجتماعي«نظريه  ،ميان آورد

به  وجه عميقتديگر  يهاهينظردر واقع وجه تمايز اين نظريه با  پا به عرصه وجود گذاشت.

ديگري همچون انتقاديون،  يهاهينظرهرچند  در جامعه است.» تغييرات« ايجادموضوع 

را  »تغيير«اصلي خود،  يهاگزاره، نو مفهوم گرايان، پيشرفت گرايان و ... در هامدرنپست

نظريه  اساس و شاكلهاما  ،انددادهم كليدي مورد توجه قرار يكي از مفاهيبه عنوان همواره 

معتقد به  كه باشديمشاه بيت اصلي اين نظريه  به عنوان »تغيير«وجود ازسازي اجتماعي ب

  .)(Zuga,1992 دهداصول بنيادين جامعه رخ نيز در تغييراتي كه است بايد در بطن، متن و 

از  غربي رگذاريتأث تربيتي - سياسي ديدگاهيك  عنوانبهبازسازي اجتماعي نظريه  امروزه،

 يهاگروه ،ينابرابر آموزش يهافرصتتقادات فراواني به شرايط ناعادالنه، انجهت كه  اين

، وارد كرده و شدهراندهبه حاشيه  و زباني ،نژادي، فرهنگي، ديني، مذهبي يهاتياقلمحروم، 
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ميان  مقبوليت زيادي در، كنديم ارائهو مسائل  هاچالشهم براي اصالح اين  ييهاشنهاديپ

) معتقد است نظريه بازسازي گرايي 2008( رويژ است. داكردهيپ اصحاب تعليم و تربيت

؛ الف) كنديم ي ديگر متمايزهاهينظريي است كه اين نظريه را از هايژگيواجتماعي، داراي 

 ينيبشيپرقابليسرعت روزافزون و غساختن افراد به  متوجهب)  توجه به تغيير و اصالح جامعه،

نقش ميراث فرهنگي، خ) ارتقا  نقد، ح)عدم تبعيض نژادياد به ج) اعتق ،ل در جهانتغيير و تحو

بر  ديتأكو  ينگرندهيآ ضرورتيك آموزشگر به يك كنشگر اجتماعي، ر) توجه به  معلم از

 آموزانتربيت اجتماعي دانش بر تأكيد ز) ي آينده،نيبشيبراي پ آموزاندانشساختن توانمند 

ي هاملتو  هاگروهميان افراد، پيوندهاي وسيع و وثيقي  در جهان امروزاين كه  ژهيوبهدارد، 

به توجه  موضوع تنوع فرهنگي و نيزس) توجه جدي به آمده است.  وجوده بمختلف جهان 

در سايه آن  كهمدار مسئله مدارس پژوهش مدارترويج ش)  پوستاننيرنگفرودستان و 

ها آن، داكردهيپرا  خود يهاارزشافكار و  يافشا و انگيزه الزم در جهت تئجرآموزان، دانش

 ي خود را بازسازي نمايند.هاشهياند افكار و ،آمدهدستبه نشيپرتو بدر  و دهيرا به چالش كش

  بازسازي اجتماعينظريه اساسي  يهاگزاره

 يهادگاهيدآن را از  كه هستند هاگزارهاز  يامجموعهفلسفي داراي  يهادگاهيد يك از هر

اساسي ديدگاه  يهاگزاره نيترمهم. در اين بخش از مقاله سعي شده است ازدسيمديگر متمايز 

  :قرار گيرد و توجه يموردبررسبازسازي اجتماعي 

  الف) انتقاد و تغيير

و  يبنددستهبر اساس جهت و شدت كنش افراد در جامعه  ١»اجتماعي يهاهينظر«معموالً 

اجتماعي را به دو طيف وسيع  يهاهيرنظ توانيم. در يك نگاه كلي شونديممفهوم بندي 
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و نمود. سازگارگرايان در مقام توجيه  يبندميتقس» بازسازي گرايي«و » ١ييسازگار گرا«

اجتماعي در مقام اصالح و انتقاد از وضع موجود  انايگرپذيرش وضع موجود و بازسازي 

اجتماعي در  يهانقشبر تطابق » سازگاري اجتماعي«. در خصوص مدرسه نيز نظريه نديآيبرم

در يك جامعه از  زيآمتيموفقآموزان براي زندگي دانش كنديمدارد و توصيه  ديتأكمدرسه 

اما ؛ )1384فتحي واجارگاه، باشند (اجتماعي بايستي داراي مهارت  يهانقشحيث پذيرفتن 

اي را بر ييهابرنامهو مخالف وضع موجود هست،  رديپذينمبازسازي گرايي، وضع موجود را 

 آموزدانشمعلم و  رايتا تغييراتي در جامعه ايجاد كند. براي اين كار ب نديبيممدرسه تدارك 

از «). اصطالح 1379ميلر،كند (يمقلمداد » كارگزار تغيير«را  هاآنقائل شده و  ياژهيونقش 

اول منبعث از همين تفاوت ديدگاه هست. در ديدگاه » جامعه تا مدرسه«و از » تا جامعه مدرسه

و عامل تغيير در جامعه تلقي شده است نه مولود و نتيجه تغيير جامعه. براي  منشأمدرسه موجد، 

ديدگاه در اما ؛ دست به بازسازي عميق جامعه بزنند آموزدانشتحقق اين هدف بايستي معلم و 

به  جامعه و يهانقشتعبير پيشروان نظريه سازگاري اجتماعي، مدرسه موظف به تطابق و به  دوم

و شدت  جهت كي. نمودار شماره )(zuga,1992است  افراد يريپذجامعه جهت بيان بهتر، در

  .دهديمتغيير را نشان 

  ثبات)( انيسازگارگرا                                                              تغيير)( انيگرابازسازي 

  نظريه اجتماعي

  از جامعه تا مدرسه                                                         ز مدرسه تا جامعها

  اجتماعي يهاهينظر) جهت و شدت تغيير در يكنمودار شماره (
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هرچه قدر جهت تغيير يك) نشان داده شده است، (در نمودار شماره  كه يطورهمان

 ييسازگار گرا يوسبه، شدت تغيير بيشتر و هرچه قدر جهت تغيير باشدبازسازي گرايي  يسوبه

  شد.خواهد  ، شدت تغيير كمترباشد

يك فلسفه انتقادي و از سوي ديگر يك فلسفه اصالحي است.  سوكيبازسازي گرايي از 

. باشندمسئول تغييرات جامعه  شيازپشيببايد ديدگاهي كه معتقد است كنشگران آموزشي 

است؛ عجين شده  بازسازي گرايي بتوان ادعا نمود نخستين مفاهيمي كه با ديدگاه جرئتبهشايد 

است. اين ديدگاه، وضع در جامعه » ايجاد تغييرات اساسي«در جهت » وضع موجودانتقاد از «

در جامعه  عميق تا تغييراتي نديبيمرا تدارك  ييهابرنامهدر اين راستا  و رديپذينمموجود را 

 ژهيوبه وپرورشآموزشيفه وظبازسازي گرايي، مربيان از ) 1974- 1889كاونتز ( ايجاد كند.

  .كنديماجتماعي تعريف نوين  نظم تغييرات بنيادين و ايجاد آموزان رامعلمان و دانش

  مداري مسئلهب)  

مداري است. مربياني كه از مسئلهاساسي بازسازي اجتماعي،  يهامفروضهيكي ديگر از 

نگرند يم مسئلهيد ي به د، به مشكالت اجتماعكننديمنظريه بازسازي اجتماعي پيروي 

 درواقعبسيار مهم است.  هاآن). تحقيق در مورد مسائل و كسب اطالعات براي 1384،تكوگ(

مراكزي  عنوانبهبرخوردار است. مدارس  ياژهيوپژوهش و تحقيق در اين ديدگاه از جايگاه 

 يعلم يهاتيفعالبراي انجام  نه صرفاً مسائل حاد جامعه را هاآنكه معلمان و شاگردان، در 

  .است موردتوجه، كننديماستفاده عمل محورانه  ييگشامشكلبلكه جهت 

  ييگراندهيآج) توجه به توسعه و 

اما در ديدگاه بازسازي اجتماعي اين موضوع ؛ استتغيير رو به آينده همواره جهت 

ه و است. اين ديدگاه به آينده بيش از زمان حال و گذشته توجه دارد. غايت توسع تربرجسته
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افراد توجه به  در اين ديدگاه، ايجاد نظم نوين جهاني است. در اين نظم نوين، ينگرندهيآ

است. همچنين ايجاد تغييرات اساسي به دست مردم، برجسته  فقرزدهسياسي و ملل  شدهسركوب

به سواد اجتماعي  هاانسان. نكته ديگر در اين نظم نوين تجهيز شوديم ديتأكدر سطح محلي 

  ).Ravitch,2011است ( فنّاورانهمهارت استفاده از وسايل روزآمد  غني و

  ) بحران فرهنگي و بازسازي فرهنگيد

به بازسازي بنيادي  اشيليميبديدگاه بازسازي گرايي معتقد است كه جامعه جديد به علت 

ث بح؛ اندفراوانعالئم آن نيز  ).454 :1384گوتك،كند (يمفرهنگي، بحران عميقي را تجربه 

 روديمآموزان انتظار ز دانشا جهتنيبدم و ... ، تروريسيالمللنيب يهاتنشتبعيض، فقر، 

 هاآنفرهنگي براي حل  يهاحلراهمواجه است را كشف و  هاآنمسائل مهمي را كه بشريت با 

كه موجب نابردباري، تبعيض و  ياشهيكلتفكر سنتي و  يهاوهيشارائه دهد. در اين مسير بايد 

افات است را دور ريخته و به بررسي نقادانه ميراث فرهنگي پرداخت. تعهد نسبت به كوشش خر

بتوان  كهينحوبه يزيربرنامهبراي انجام اصالحات اجتماعي عامدانه، نگرش جديد نسبت به امر 

فرهنگي گذشته از طريق اجراي  يهاطرحفرهنگي را هموار نمود و آزمودن  دنظريتجدمسير 

در مواردي است كه اين ديدگاه بدان توجه دارد.  ازجمله، اصالحات اجتماعي يهابرنامه

 مربيان، )1389قادري، ( شنديانديمخصوص معلمان نيز بر اساس نگاه بازسازي گرايانه خود 

 نقش .شونديم حسوبم فرهنگي رهبران خود بلكه فرهنگ، دهندگانانتقال تنهانه آموزشي

 آرماني آينده يك به اجتماعي ناگوار يهابحران از گذر براي هاانسان ساختن آماده معلم

 .است

به موارد  توانيمرا  اجتماعي گرايان بازسازي يهادگاهيددر خصوص بازسازي فرهنگي، 

 بر تربيتي يهاهينظر ازجمله هاهينظر و هايدئولوژيا ،هافلسفه همهزير خالصه كرد: الف) 

 مكاني و زمان در زندگي به مقيد و مشروط كه نگيفره الگوهاي از و بوده متكي فرهنگ
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 تغيير و توسعهدرحال پيوسته و پويا فرايندي فرهنگ. ب) رنديگيم سرچشمه هستند، ويژه

 اعتال را انساني توسعه و رشد كه دهند تغيير ياگونهبه را فرهنگ قادرند هاانسان . ج)است

  د) معلمان كارگزاران فرهنگي هستند. .بخشد

  جه به فناوري) توه

كه با  رديگيمانساني در نظر  يگشامشكلابزار  نيترقيدقعلم را  )1974-1889كاونتز (

بر بسياري از مشكالت انساني فائق آمد. وي معتقد است فناوري قدرت  توانيماستفاده از آن 

ضمن  فناوري قرار گيرد. تغييرات در خدمت توانديمكه  دهديمشگرفي در اختيار انسان قرار 

  ست، جريان ساز ايجاد تغيير نيز هست.اتسهيل گر تغييرات  كهنيا

  يوطنجهان) ي

بخشي  عنوانبه هاآنيك مربي بازسازي گرا تمايل دارد تا نسبت به مسائل جهاني و تحليل 

 و شدهكوچكحساس باشد. اصطالحاتي همچون دهكده جهاني، جهان  تربزرگاز نظم جامعه 

معتقدند  هاآن. دهديمتشكيل بازسازي گرايان اجتماعي را  يهادغدغه ياگلخانهاثر 

آگاهي داشته و » سرتاسر جهاني يهانظام«آموزان بايد از وقايع جهاني براي فهم دانش

ارنشتاين و باشد (جهاني متمركز درسي نيز بايد بر درك اكوسيستم زمين و مسائل  يهابرنامه

  ).166: 1384كينز،هان

  آموزشي برابر يهافرصتو  يچند فرهنگ يهاشارز) توجه به و

 يهاارزش خصوص در پسامدرن پردازانهينظر ساير مانندبه نيز گرايان بازسازي

 تأكيد هاتفاوت پذيرش براي باز آغوش و داشتن برابري ،هاارزش شمول بر يچندفرهنگ

 فرايندهاي در و درگذشته كه دارند ويژه توجه شهرونداني و هاگروه رب هاآن .ورزنديم
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 حقوق ايايف براي اجتماعي يهانظام و ساختارها بازسازي بر و اندشدهگرفته ناديده سياسي

 گرايان بازسازي متون در كه است ياواژه اجتماعي عدالت .كننديم تمركز شهروندان اين

 اغلب يانگرا بازسازي يهانوشته در. خورديم چشم به مكرر طوربه تربيت و تعليمدر  ژهيوبه

 مردم، همه يهاينگران و هاخواسته توجه به در هامؤسسه و هاسازمان كه دارد وجود ادعا اين

. اندداده نشان ضعف خود از اخير يهادههدر  كارگران و ضعيف طبقه به متعلق افراد ژهيوبه

يك جامعه براي ايجاد  هاآنو استفاده از  هافرهنگدر اصول بازسازي گرايي توجه به ذخاير 

 هاآن، نژادها ارزش قائل است و هازبان، هافرهنگبا صلح يك اصل است. به تفاوت  توأمامن 

. در خصوص مسائل آموزشي به دنبال برقراري دانديميك جامعه مترقي  سازنهيزمرا موجد و 

  .هستبرابر آموزشي فارغ از دين، مذهب، نژاد، طبقه اجتماعي، رنگ و ...  يهافرصت

  پژوهشروش 

هدف اين مقاله تحليل و نقد و بررسي تئوريك نظريه برنامه درسي  كهنيابا توجه به 

است. اين روش بر  شدهاستفادهتحليلي  –بازسازي اجتماعي است، لذا از روش كيفي توصيفي 

از سوي ديگر  هاآنبندي و مفهوم يبنددستهو نيز  سوكيدستيابي به اطالعات دقيق و معتبر از 

استفاده  يجابهمعتبر  يهادادهاين روش نوعي فرابررسي بر اساس تلفيق  درواقع. كنديم ديتأك

شورت به نقل از مهرمحمدي و سلسبيلي، است (كمي  يهاآمارهو  هادادهاز  يامجموعهاز 

اصلي نظريه بازسازي  يهاگزارهروش كار نيز به اين صورت بوده است كه ابتدا  .)1387

شد. به اين معنا كه مواردي به  يسازهمسانع مختلف و معتبر استخراج و سپس اجتماعي از مناب

كه در اغلب منابع بدان اشاره شده در اين پژوهش آورده شد  اصلي اين نظريه يهاگزارهعنوان 

باشد،  برخوردار براي اين كه كار از استحكام بيشتريبود و اتفاق نظر بيشتري وجود داشت. 

منظر متخصصان غربي مورد نقد و بررسي قرار گرفت و سپس از منظر منابع  ابتدا اين نظريه از

ي مختلف هاقرائتبا توجه به وجود  داخلي مورد توجه قرار گرفت. در خصوص منابع داخلي،
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ي مبنايي در ميان هاتفاوتاز اصول تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران و نيز وجود برخي 

. بدين قرار گرفتمالك عمل » اسناد باالدستي كشور«احتمالي،  يهايريسوگو براي رفع  هاآن

ايران انتخاب گرديد. علت انتخاب سند » برنامه درسي ملي«و » فلسفه تربيت«منظور دو سند 

 ارياختبه جهت در » سند برنامه درسي ملي«ي فلسفي و هاگزارهبه جهت وجود » فلسفه تربيت«

برنامه درسي ديدگاه بازسازي اجتماعي بود. با توجه به ي هاداللتمعياري براي تحليل  گرفتن

است، برخورداري  قرارگرفتهو تصويب  ديتائهر دو سند در مجاري قانوني كشور مورد  كهنيا

 يهاپرسشاين مرحله با طرح پس از  بوده است. مؤلفي بومي مفروض هايژگيواين اسناد از 

امكان عملياتي سازي اين نظريه براي نظام پژوهشي سعي گرديد ضمن شناسايي ابعاد موضوع، 

  آموزشي ايران مورد كندوكاو قرار گيرد.

  پژوهش سؤاالت

  :ستبه شرح زير ا سؤالپژوهش حاضر داراي چهار 

 ؟اندماكداصلي آن  نظرانصاحبپيدايش نظريه بازسازي اجتماعي چيست و  منشأ )1

 يي است؟هايژگيوبرنامه درسي بازسازي اجتماعي داراي چه  )2

 غربي در خصوص اين نظريه چه نقد و نظري دارند؟ نظراناحبص )3

ي اصلي برنامه درسي هايژگيوتا چه اندازه امكان طراحي برنامه درسي بر اساس  )4

  بازسازي اجتماعي براي نظام آموزشي ايران ميسور است؟

  هاداده ليوتحلهيتجزنتايج 

  :شوديمپرداخته پژوهش  سؤاالتبه  ،در ادامه
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  وهش:اول پژ سؤال

 ؟اندماكداصلي آن  نظرانصاحبپيدايش نظريه بازسازي اجتماعي چيست و  منشأ

در كتاب جمهوريت روشن  ،بازسازي گرايي را افالطون يهاجرقهبرخي معتقدند اولين  

» يشهروند جهان«پيش از ميالد) را با كتاب  121 -180( ١است. برخي ديگر، اورليوس كرده

 انتشار كتاببا  ديگري است كهمتفكر برجسته  ٢مورتوماس  .نددانيمبازسازي گرايي  مؤسس

نويسنده  ،٣هاكسلي(جامعه آرماني) تفكر بازسازي گرايانه را مداومت بخشيد.  »اتوپيا«مشهور 

رمان وي با  نيترمعروف، اما نگارش شناسنديم شيهارمانرا بيشتر به خاطر  او نكهيبااانگليسي، 

 1932در سال  . اين كتابساخته است ابازسازي گر متفكراو  يك  از» ٤دنياي قشنگ نو«عنوان 

است كه افراد را به بازسازي جامعه موجود دعوت  يشهرآرمانجستجوي يك  منتشر و در

  .كنديم

فلسفه  ينهيزم درافراد پيشرو  ازجمله» ٦يشهرآرمان«سبك نوشتاري  با ،٥اورول جورج

آخرين  نيز و» ٧قلعه حيوانات«كتاب مشهور رد اما ي دادبازسازي گرايي است. وي آثار متعد

را ) خواهتيتمام( تريتوتالحكومتي  يهانظام كه هستند ييهاكتاب» هواي تازه«كتاب وي 

ود از بازسازي گرايي و نقد وضع موج ييهانشانهدر اين آثار  .كشديم نقدبه صريح صورتبه

آرتور  برتراند ديدگاه بازسازي اجتماعي روان شيپجوامع كامالً مشهود است. يكي ديگر از 

بريتانيايي قرن بيستم  طلبصلحو فعال  شناسجامعه، مورخ، دانياضير، فيلسوف، ٨راسل ويليام

                                                 
1 - Aurelius, Marcus  

2 - Thomas More  

3 - Huxley Aldous  

4 - Brave New World 

5 - Orwell, George  

6 -Urban Vision 

7-  Castle Pets 

8 - Russell, Bertrand  
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 به دليل عقايد بود كهميالدي است. وي يكي از فعاالن ضد جنگ و مخالف امپرياليسم 

و از حاميان خلع  يخواهتيتمامقد از دانشگاه اخراج و به زندان افتاد. او منت اشطلبانهاصالح

و آزادي  يدوستنوعآثار متعدد در حمايت از « پاسبه 1950بود كه در سال  ياهستهسالح 

  برنده جايزه نوبل گرديد. »انديشه

دانشگاه هاروارد  يشناسروانمخترع، پشتيبان اصالحات اجتماعي و استاد  ،١بي اف اسكينر

با يك  ياافسانهيك شهر  ي ازكه تصوير »والدن دو«كتاب بود. تفكر بازسازي گرايي او در 

 پردازهينظر ٢فريرهپائولو متفكر ديگر، . ، منعكس گرديده استجامعه تخيلي رفتارگرايانه است

 يهاكتاب ازجمله رگذاريتأثآثار تعليم و تربيت انتقادي و آموزگار برزيلي بود كه با انتشار 

مكتب  پردازانهينظريكي از  عنوانبه» مرين آزاديآموزش و ت«و » آموزش ستم ديدگان«

اعتراض ايشان به  ازجمله و هاشهياندو  هاتيفعال. شوديممحسوب  اجتماعيبازسازي 

 تيدرنهاباعث شد وي به اتهام براندازي بازداشت و  يطبقاتي، نژادي و جنسيت يهاضيتبع

را  »آموزش در جريان پيشرفت«كتاب مجبور به ترك كشور شود. وي در دهه هفتاد ميالدي 

  بازسازي گرايانه دارد. هيماجان و يطلباصالحروح نگارش نمود كه 

براي  توانيمشايد توجه جدي به موضوع بازسازي گرايي اجتماعي به شكل نوين را اما  

 معلمتيتربوي استاد دانشكده نمود.  جستجو ٣زكونت يهايريگجهتدر آثار و  ين باراول

گوتك، بود (مدني  يهايآزادخواه مبيا و از رهبران حزب ليبرال آمريكا و هواهدانشگاه كل

گرا از مربيان پيشرفت 1932گرا در سال ساليانه مربيان پيشرفت ييدر گردهماايشان ). 1384

كمك  منظور بهخواست تا مسائل اقتصادي و اجتماعي عصر خود را در نظر گرفته و از مدارس 

 يهادگاهيد). به نظر وي 163 :1384، كينزارنشتاين و هانكنند (تفاده اساصالح جامعه به 

                                                 
1 - Skinner, B, F 

2 - Ferrier, Paulo  

3 - Counts, George 
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و پيشرفت گرايي عليرغم تمركز خود بر روي تغيير، ناتوان از حل مشكالت جامعه  ييگراعمل

، »١؟دارند را نوين نظام اجتماعي شهامت ايجادآيا مدارس «هستند. وي با انتشار كتابي با عنوان 

مكاني براي ساختن بايد كانوني براي انديشيدن درباره تمدن، بلكه  فقط نهمدرسه معتقد بود 

  ).1386شعاري نژاد،اشد (ب تمدن

مبدع  را ٢براملدتئودور  نظرانصاحباغلب ، زكونت رگذاريتأثو آثار  هايريگجهت باوجود

 دهشيبازساز فلسفه يسوبه« .آورنديمبه شمار  يفلسف رويكرد انديشمند اين نيپرنفوذترو 

» وپرورشآموزشالگوهاي فلسفه «، »همچون يك نيرو وپرورشآموزش«، »وپرورشآموزش

 يرگذاريتأثتوانست اين رويكرد را به نحو  هاآنهستند كه براملد از طريق  ييهاكتاب ازجمله

كه  كنديم ديو تأكمعرفي كرده  هاتيغاو  هاارزشوي بازسازي گرايي را فلسفه تبيين نمايد. 

بخش مهمي از آموزش  عنوانبهمطالعه جامعه موجود را  شيازپشيببايد  پرورشوآموزش

دانشجويان رشته علوم تربيتي بايد به  كنديم ديتأكعمومي در نظر بگيرد. از سوي ديگر 

  .، اهميت ويژه قائل شوندوپرورشآموزش يشناسجامعه

 هاآنكه مشهورترين  دنددر عصر حاضر افراد ديگري نيز اين رويكرد را تداوم بخشيالبته 

كتاب  ژهيوبهو » شوك آينده«، »موج سوم«همچون؛  ييهاكتاباست. ايشان نيز با انتشار  ٣تافلر

)، پردازديم وپرورشآموزشگرايي در ي اثري كه مستقيماً به بازساز(» يادگيري براي فردا«

  شه را تا حدود زيادي تداوم بخشد.توانسته است اين اندي

ه از بررسي سير تحول انديشه بازسازي اجتماعي مشخص هست اين انديشه از ك يطورهمان

كه است و اين بدان معناست  قرارگرفته ورزانشهياند موردتوجهافالطون تاكنون همواره 

بلكه در دوران مختلف  محدود گردد،يك دوره خاص  بازسازي گرايي موضوعي نيست كه به

                                                 
1- Dare the school build a new social order?  

2- Bra meld, Theodore  

3 - Toffler  
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 يهادههاما اينكه چرا در ؛ است قرارگرفته دتوجهموربه صور مختلف از سوي افراد مختلف 

 ييهابحرانرا بايد در به خود گرفته است وجه راديكالي  اخير اين انديشه بارزتر و حتي بعضاً

ياد  »جوامع بشريتهديد زندگي « عنوانبهمربيان اخير بازسازي گرا از آن كه جستجو كرد 

نيابتي، افزايش راديكاليسم در وجوه  يهاجنگ افزايش تروريسم دولتي و شبه دولتي، .كننديم

نژادي، مذهبي از جمله مواردي است كه به عنوان تهديد زندگي  يهاضيتبعمختلف و موضوع 

  است. ادشدهيناميمون  يهاهيرواصالح  درصددي ع بشري ياد شده و بازسازي اجتماعجوام

  دوم پژوهش: سؤال

 است؟ ييهايژگيوبرنامه درسي بازسازي اجتماعي داراي چه 

براي  ميرمستقيغ صورتبه چهمستقيم و  صورتبه خواهفلسفي  يهادگاهيدو  تبامكتمامي 

. در اندكردهارائه  ييهاداللت ،»برنامه درسي« ؛براي بخش مهم آن ژهيوبهتعليم و تربيت، 

ر زيرا مخاطب ديدگاه بازسازي د؛ است تربرجستهخصوص ديدگاه بازسازي اجتماعي اين امر 

 ،اين ديدگاه يهاداللتاست كه  جهتنيبدشايد  آموزان و معلمان هستند. وهله اول دانش

مكتب  يهاگزارهدر خصوص با جستاري  .است از ساير مكاتب فلسفي تريوجد پرنفوذتر

 يبنددستهزير  صورتبه توانيم برنامه درسي اين ديدگاه را يهاداللتبازسازي اجتماعي، 

  :كرد

  درسي يزيربرنامهدرسي و  الف) برنامه

 است كه مدام در پرتو نيازهاي متحول يدر اين ديدگاه، امر مستمر درسي يزيربرنامه

اجتماعي، اقتصادي و سياسي در دست بازسازي است. برنامه درسي در اين ديدگاه از قبل قصد 

خواهد  ريمتغنيست. بلكه بر اساس موضوعات و مسائل مختلف جامعه،  شدهيزيرطرحشده و 

مسائل اجتماعي،  علوم اجتماعي، بررسي تحقيق يهاروشر برنامه درسي و ب آن ديتأكبود. 
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، توجه به يالمللنيبحال و آينده، توجه به مسائل ملي و  يهابرنامهتمركز بر  اقتصادي و سياسي

 ،برنامه درسي. )1384است گوتك ( فناوري به جهت توانايي آن در حل مسائل جامعه

بر كسب تجارب  ديتأكو بر آموزش شهروندي با  دهديمانعكاس دموكراتيك را  يهاآلايده

گارتر . كنديم ديتأك جامعه زيبرانگبحثدر مطالعه مسائل اجتماعي واقعي و مسائل  اولدست

 در» يالمللنيب يهامؤلفه« يوجوجستبه جد بايد در  برنامه درسي كنديم ديتأك) 1989(

در عين توجه به يك برنامه برنامه درسي بازسازي گرا  به بيان بهتر، .درسي ملي باشد يهابرنامه

كه گاهي برنامه درسي جهاني  دهديمقرار  موردتوجهرا  يالمللنيببرنامه درسي بومي و ملي، 

  ).1384،رنشتاين و هانكينزاشود (يمناميده  نيز »برنامه درسي مشترك جهاني«يا 

  سيب) اهداف برنامه در

و بازسازي  هدف اساسي تعليم و تربيت در بازسازي گرايي اجتماعي تغيير، اصالح

و آموزشي در جهت  ، سياسيبررسي انتقادي تمامي نهادهاي فرهنگي .استاجتماعي جامعه 

قبل  ازدر اين ديدگاه،  اهداف .شوديميك نياز مداوم قلمداد  عنوانبه هاآناصالح و تغيير 

براي كالس و  دهديماهداف متكثرند و بر اساس مسائلي كه در جامعه روي نيستند.  شدهنييتع

  .)(Ravitch,2011باشند يم فيتعرابلق مدرسه

  آموزش و تدريس يهاروشج) 

را بخشي از  مسائل اجتماعي خارج از مدرسه، آموزش يهاروشدر خصوص  ديدگاهاين 

 تدريس مبتني بر يهاروش. كنديمدرون مدرسه را تعيين  يهاتيفعالكه  دانديم اوضاعي

. )1384ملكي، نگرد (يمبه مشكالت اجتماعي به ديد مسئله  كرده و ديتأك را مسئله محور

بايد اقداماتي انجام دهد تا بتواند در مقام عمل تغييراتي در جامعه ايجاد نمايد. در  آموزدانش

شده و در  يدهسازمان ياطبقهغير به شيوه  هايبندگروهبايد  متنوع فرهنگي و نژادي يهاكالس
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حل  يهاروشدر اين ديدگاه ، نقد و پژوهشگري حاكم باشد. ليوتحلهيتجزسرتاسر كالس جو 

گروهي و  يهاتيفعالاين ديدگاه مشخص  طوربه .شوديمتشويق  هادگاهيدتعارض و تفاوت 

يادگيري بيرون از  ياهتيفعالتمركز بر تحليل گفتمان، ، تفكر انتقادي، مسئله، حل مشاركتي

  .دهديمرا ترجيح  جهانيملي و تحليل مسائل مدرسه، 

  د) نقش معلم

. معلم است عامل تغيير سياسي است، –گر اجتماعي كنشگر و اصالح در اين ديدگاه، معلم

 وده ش مسائل اساسي بشر آگاه تا از رسانديمآموزان ياري پژوهش به دانش راهنماي عنوانبه

خود اهتمام ورزد. همواره  ياحرفهوي بايد در تجديد مداوم زندگي . نديبرآ هاآنحل  درصدد

شرايط كاري خود را مورد ارزشيابي قرار داده و نقش آموزشي خود را به خارج از كالس 

 كه چگونه جامعه خود را بازسازي كرده و نيز به اين بازسازي دانديمگسترش دهد. يك معلم 

شوند يماين ديدگاه پيشگامان نظم نوين اجتماعي محسوب  . معلمان دراومت ببخشدمد

)Freire, 1998, Sonia, 2010.(  

  آموزدانشه) نقش 

 اجتماعي تغييرات ايجاد در مهم عنصر اومحوري است. ، در اين ديدگاه آموزدانشنقش 

 راالزم براي نقد شرايط موجود جامعه  يهايتوانمنددانش آموزان بايد در اين ديدگاه است. 

آموزان بايد مسائل انشد دارا بوده و در صورت ضرورت دست به اقدام عملي اصالحي بزنند.

اخالق در بهبود كيفيت زندگي، حفظ منابع طبيعي و مسائل ملي  مبتالبه جامعه، همچون جايگاه

  كنند. ليوتحلهيتجزرا  هاآنو  قرار داده يموردبررسرا  يالمللنيبو 
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  ارزشيابي يهاروشو) 

 يهاروشاز اوالً نيست. و سنتي معمول  يهاروشمشابه  ديدگاهاين ارزشيابي در  يهاوشر

 مثالعنوانبهذهني است. فكري و  هاآناساساً ارزشيابي بلكه ، كندينماستفاده  عيني رسومم

را داشته باشد و  و مكانيدر وضعيت خاص زماني  هابحرانتوانايي مقابله با بايد  آموزدانش

است نه  فراينديز نوع ا هايابيارزش ثانياً تغييراتي ايجاد كند. جادشدهيادر وضعيت د بتوان

آموزان دانشاز  معلمان ،يگروه يهابحثدر  ژهيوبهدر طول آموزش و  كهينحوبه، تراكمي

هدف از  .آن مبادرت ورزند شتريب ينگربه روشمباحث پرداخته و  ليوتحلهيتجز به خواهنديم

  .جامعه هست يكمك به بازسازدر جهت  خود يبازساز ،ارزشيابي

  اجتماعي يبازسازآل ايدهمدرسه ه) 

قابليت  تواننديمآن كه دانش آموزان از طريق  شوديمتلقي  اجتماعي آزمايشگاهمدرسه 

و  هامهارت نيبنابرا؛ را دارا باشند دارجهتتحوالت اجتماعي الزم در جهت بازسازي و ايجاد 

ن رويكرد ايآل ايده مدرسهاستوار است.  يادگيري فعال كه بر كننديموصيه را ت ييهاروش

است  يامدرسه، شدهيزيرطرحمدرسه  برخالف مدارس طراح است. مدرسه طراح گيريكاربه

ويژگي اصلي مدارس طراح و  .كنديم يزيرطرحالح امور جامعه كه در جهت اص

  آمده است. )يك(در جدول شماره  شدهيزيرطرح

  شدهيزيرطرحمدرسه طراح و  يهايژگيو: يكجدول 

 مدرسه طراح شدهيزيرطرحمدرسه 

موجود  يهانقشمدرسه پيرو جامعه است. مدرسه 

 .كنديم ديبازتولجامعه را پذيرش و 

مدرسه همواره مشكالت جامعه را رصد نموده و 

 .هاستآناصالح  درصدد
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  سوم پژوهش: سؤال

 ؟اندكردهه وارد نظريبراي اين ي غربي چه نقد نظرانصاحب

. در اين ميان، زوگا، اين اندكردهاين نظريه وارد ه اشكاالت جدي ب نظرانصاحببرخي از 

مشخص نيست.  كند كه نقش برنامه درسي در آن عمالًتعبير مي ثباتيبمكتب را سطحي و 

). 1992زوگا، ت (اساستفاده كرده » ١هاهيپانهضت بازگشت به «ايشان از اصطالح  جهتنيبد

و  است شدهگرفتهبه كار  ين باراين اصطالح پس از ارسال سفينه اسپوتنيك به فضا، براي دوم

 روشن سازد. صورتنيبدبا اين بيان خواسته است اهميت موضوع را » زوگا«نگارنده  زعمبه

ي اصالح كه راهكار مشخصي برا داننديم يشهرآرمان يهاشهياندبرخي ديگر آن را مبتني بر 

به برنامه درسي بپردازد به حواشي  كهآنو معتقدند اين ديدگاه قبل از  كندينمجامعه ارائه 

موجود، امكان فعاليت چنين  وپرورشآموزشو با توجه به سيستم خاص  پردازديمبرنامه درسي 

 يهاباكالس وپرورشآموزش سنتي زيرا معتقدند رويكرد؛ نخواهد بود زيآمتيموفق ياشهياند

، برنامه هاآزمون، هايابيارزشنحوه تدريس،  .ندارد اجتماعي تناسب بازسازي گرايي درس

كه تناسب چنداني با اصول بازسازي گرايي اجتماعي  كننديمدرسي، از الگوي خاصي پيروي 

، بسيار سياسي است كهنياعالوه بر  است اين نظريه معتقد ٢راويچ .)Slattery, 2008ندارد (

 توانديم، وپرورشآموزشبراي  يطرفيباين  ؛ كهنيز وجود دارد يطرفيبآن نوعي در بطن 

در مدرسه محدود است و  زمان حضور كودك كهنيابا توجه به همچنين  خطرناك باشد.

بر و خارج از آستانه تحمل كودك مربوط به بازسازي اجتماعي معموالً زمان يهاآموزش

مشخص نيست چه  كه دارديمزوگا اذعان  .آورديمهم ، نوعي دلسردي براي كودك فراهست

). 1992زوگا، سازد (ياد داده شود تا وي را براي آينده آماده  آموزدانشچيزي قرار است به 

اساسي  آموزان و معلمان در اجراي اين ديدگاه به توان دانش ازحدشيب ينيبخوشنكته ديگر 

                                                 
1 - Back to basic  

2- Diane Ravitch 
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در حالي كه  كنديمدانش آموزان و معلمان غلو  هاياناييتوبه طوري كه در  .استدر جامعه 

بر اساس سياست حاكم بر نظام آموزشي  آموزدانشبايد به اين موضوع توجه داشت كه معلم و 

  قادر است مانور تغيير داشته باشد.

به  ازحدشيب پرداختنبودن،  تند و عاطفي ؛همچونعالوه بر اين موارد، موارد ديگري 

، پيشگامان آن ياطياحتيب ندروي وت ،به فرهنگ يتوجهيب ،حال آينده و فراموشي زمان

 تبديل ،اجتماعي يثباتيبدامن زدن به  ،سنت نفي قدرت ،مدرسه ازحدشيب كردن ياسيس

 تغيير كه تفكراين القاي  ،اجتماعي يهاهينظرمدرسه به آزمايشگاهي اجتماعي براي آزمايش 

اشكاالت  عنوانبهمواردي است كه  ازجمله ؛است تغيير فرهنگ آسانهويت افراد و نيز دادن 

  است. ادشدهياجتماعي  بازسازيبرنامه درسي 

  چهارم: سؤال

برنامه درسي بازسازي  يهايژگيوتا چه اندازه امكان طراحي برنامه درسي بر اساس 

  اجتماعي براي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد؟

 آندر آثار پيشگامان  وفوربه زير يهاگزاره ،ديدگاه بازسازي اجتماعيبا بررسي 

توجه به «، »جامعه اصالح و بازسازي«، »ايجاد تغييرات بنيادين«بر  ديتأك است؛ مشاهدهقابل

و  يالمللنيبمحلي در عين توجه به يك برنامه درسي  يهافرهنگبه توجه «، »جديد يهايفناور

 فقرزدهملل  ژهيوبهبراي همگان  زشيبرابر آمو يهافرصتتوجه به «، »معلمويژه نقش «، »جهاني

  .»تربيت اجتماعي«و » به تنوع فرهنگيتوجه « ،»شدهسركوبو 

طراحي برنامه درسي مبتني بر بازسازي گرايي، ابتدا شايسته است اين  يسنجامكانبراي 

 اسناد باالدستي و قانوني كشور مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته تا بتوان بر از نظر هاگزاره

نمود. براي اين منظور دو سند مهم آموزش  ارائهتري اين رويكرد برنامه درسي بومي شدهاساس 
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برنامه درسي ملي جمهوري «و » فلسفه تربيت«كشور مالك عمل قرار گرفته است.  پرورشو 

نهايي رسيده و هم وجه ديني و بومي  ديتائبه  اسنادي كه هم در مراجع قانوني ».اسالمي ايران

  است. انكارقابلريغآن 

 يهامالكي بر اساس اصلي ديدگاه بازسازي اجتماع يهاگزارهدر اين بخش به تحليل 

  :ميپردازيم دو سنداين مستخرج از 

  اصالح و بازسازي جامعه ،ايجاد تغييرات بنيادين -1

ر و بازسازي جامعه يبرنامه درسي بازسازي اجتماعي توجه به تغي پرتكرار يهاگزارهيكي از 

رويكرد تحولي عميق در ميان  »برنامه درسي ملي«و  »تربيت فلسفه«با بررسي هر دو سند  هست.

نظام  «چنين آمده است: مقدماتي فلسفه تربيت  نمونه در بخش عنوانبهاست.  مشاهدهقابل هاآن

، توسعه و حتي تالش براي ايجاد تحول بنيادي يگذارانيبننوين تربيت در كشور ما طي مراحل 

). 5: 1388(فلسفه تربيت،» ، تاكنون بر مباني مشخص، مدون و ...استوار نبوده استدر آن

 و عميق تحولي ،وپرورشآموزش در بنيادين تحول«نيز  »سند برنامه درسي ملي«در  چنينمه

 و هانقش و فرايندها، روندها نظري، مفاهيم در تحول است كه به شدهفيتوص ياشهير

حركت و «و  »دگرگوني و حركت مداوم جهان«. »شد خواهد منجر رويكردها و كاركردها

سند برنامه درسي  7-2-1و  8-1- 1 يدربندهااست كه به ترتيب  ييهامؤلفه »دگرگوني انسان

روح حاكم بر هر دو سند مزبور از نوع گفت كه  توانيم درمجموعاست.  شدهاشاره ملي بدان

  دارد. ديتأكنيز بدان  بازسازي اجتماعي آنچهحول بنيادين بوده است، ت
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 جديد يهايفناورتوجه به  -2

و توسعه نتايج متراكم بشري در  يريگبهرهدرك و اصالح موقعيت خود از طريق شناخت و 

 :97 فلسفه تربيت،مطلوب (و اجرا براي دستيابي به آينده  يزيربرنامهحوزه علم و فناوري، 

1387(.  

 درسي جهاني يهارنامهببومي در عين توجه به  يهافرهنگتوجه به  -3

درسي و تربيتي بايد به نيازهاي گوناگون  يهابرنامهسند برنامه درسي ملي،  3- 6بند 

 ديتأكتعليم و تربيت  يهاساحتآموزان و جامعه در سطح محلي، ملي و جهاني در كليه دانش

 .)11 همان؛كند (يم

 معلم فردمنحصربهتوجه ويژه به نقش  -4

درسي و تربيتي بايد به نقش  يهابرنامه« شوديمي ملي يادآور سند برنامه درس 3- 4بند 

محيط تربيتي و يادگيري،  يسازيغنمرجعيت معلم در هدايت تربيتي براي تقدم تزكيه بر تعليم، 

و ترغيب آنان نسبت به يادگيري  يريپذتيتربآموزان در فرايند يادگيري و دانش يسازفعال

 .)10 :1391درسي ملي، (سند برنامه »مستمر توجه نمايد

 برابر آموزشي يهافرصتتوجه به  -5

سي و تربيتي بايد براي تمام در يهابرنامه«سند برنامه درسي ملي آمده است؛  3- 11 دربند

  .)12 ،همان(»طراحي و تدوين شود هاآنآموزان با رعايت همه نيازها و استعداد دانش
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 )و تكثر توجه به تنوعوحدت (كثرت در  -6

يك حقيقت واحد از  عنوانبهدر جهان هستي «فلسفه تربيت آمده است؛  6-1-1 دربند

 وجوده بو كثرت  شوديمطريق كمال و نقص يا شدت و ضعف مراتب هستي تمايز حاصل 

 .»است شدهحاصلبدين گونه حقايق وجودي و واقعيات خارجي متكثر و گوناگوني  ...ديآيم

نژادي، قومي، جنسي، وراثتي و ...) ( يعيطب يهاتفاوت«آمده است  21- 2- 1 دربندهمچنين 

افراد انساني عالوه بر طبيعت «آمده است  22 -2-1 دربند. نيز »معيار برتري نيست خوديخودبه

 ديتأكبدان ديدگاه بازسازي گرايي نيز  آنچه .»مشترك داراي خصوصيات متفاوت هستند

به  نظام آموزشي عه و بها دادندر جام يقبول واقعيت تكثر و تنوع قومي و فرهنگ كنديم

 دربندملي  در سند برنامه درسي .پردازديمنيز در اصول تربيت به اين مهم  9- 4-4بند . هاستآن

 يهايژگيوبر  ديتأكدرسي ضمن  يهابرنامهكه  كنديم ديتأك هاتفاوتتوجه به  3-8ذيل 

 توجه نمايد. »ادهاناشي از محيط، جنسيت، فرهنگ و استعد يهاتفاوت«مشترك بايد به 

 تربيت اجتماعي -7

 زندگي به اجتماعي بودنسند برنامه درسي ملي  15 -2-1 و 11 - 2- 1و  10- 2- 1 يدربندها

شرايط اجتماعي  رگذاريتأثو  متأثرهم  او تا حدي يوزندگشخصيت  كهنياو  شدهاشارهانسان 

  .است

كه با  ميكنيمي برخورد به مفاهيم اين اسنادي يمحتوابا بررسي  ادشدهيموارد عالوه بر 

موضوع « نمونه عنوانبهدارد.  نزديكيت اساسي برنامه درسي بازسازي اجتماعي قراب يهامؤلفه

سند برنامه درسي ملي ) 6-4-4و  5 - 2- 1، 7-4-4 ،4- 2- 1( يدربندها »انسان و آزادي كرامت

برنامه درسي بازسازي  داتيتأكاز  ديگر يكي عنوانبه »عامل تحول منزلهبهانسان « نمايان است.

منعكس فلسفه تربيت  )15- 2-1 و 11-2- 1 ،7-2-1؛ (يدربندها فهومگرايي است كه اين م
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 -4-1 يبندها( يتيترب) و عدالت 10-2- 1اجتماع (بند انسان بر  يرگذاريتأثتوانايي . گشته است

بازسازي ديدگاه آمده است و  يموردبررساسناد باالدستي ) مواردي هستند كه در 8- 4- 4و  5

  دارد. ديتأكنيز بدان  اجتماعي گرايي

  يريگجهينتبحث و 

 سيستم خاص استقرار ،است شدهمطرح مربيان غربي سوياز كه انتقادات مطروحه  ازجمله

 مقامدر  ياشهياندچنين  بودن زيآمتيموفقو عدم تطابق اين رويه و نيز عدم  وپرورشآموزش

، برنامه درسي، از الگوي خاصي هاآزمون، هايابيزشارنحوه تدريس، امروزه زيرا ؛ عمل هست

ندارد كه تناسب چنداني با اصول بازسازي گرايي اجتماعي  كننديمپيروي 

)Ravich,2011(. از و هر جلسه  است غيرمتمركز شدتبه بازسازي گرا درسي يهابرنامه

. با اين اوصاف دكنيم، موجوديت پيدا دهديمبر اساس مسائلي كه در جامعه رخ درس  كالس

از قبل  ايران درسي يهابرنامه زيرا اوالً؛ نيست طرحقابلاين وضعيت در سطح اولي در ايران هم 

از عناصر برنامه درسي  كدامچيهامروزه  رسديمبه نظر  ثانياً .متمركز است)است (قصد شده 

  .را ندارند يياهبرنامهپذيرش اجراي چنين  )هاخانوادهمدرسه، معلمان، دانش آموزان و (

نقش برنامه  آن است كهبودن  ثباتيبو  سطحي ،است واردشدهي كه بدان ديگرانتقاد 

اين ديدگاه راهكارهاي عملي  كهنيابرخي به جهت  مشخص نيست.خيلي در آن  نيز درسي

به  .كننديممتهم  ١ييگراذهنآن را به  كندينمروشن در خصوص تغيير و بازسازي جامعه ارائه 

زيرا همواره يكي از ؛ باشدايران نيز مطرح نظام آموزشي از سوي  توانديماين انتقاد  رسديمنظر 

ست. ا يدرسي در هر نظام آموزشي، آموزش مفاهيم اساس يهابرنامهوظايف و كاركردهاي 

را مباحث اساسي و ذاتي پرداختن به  ،عملدر مقام به يك سري از مباحث جاري جامعه توجه 

  سلب خواهد كرد.سي برنامه دراز 

                                                 
1 - Subjectivism  
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 »سند سياسي«درسي يك ي هابرنامههمواره سياسي بودن اين نظريه هست. شدت نقد ديگر 

چنانچه . نيست كشوربه مسائل سياسي رايج مدارس پرداختن  اما اين امر به معني ،شونديمتلقي 

اغلب  با مقاومت ييهابرنامه اجراي چنين ممكن است سازديم خاطرنشاننيز  )2011( جيراو

براي فرزندان  والدين نيز از مدرسه انتظار كسب معلوماتاز سوي ديگر  .دوش مواجهمعلمان 

والدين در ايران نيز  رسديمبه نظر  جهتنيبدمباحث سياسي زودگذر، طرح نه  خوددارند

  نخواهند داد. نشانخوشنسبت به چنين ديدگاهي روي 

عليرغم دعوت اين است كه  ،اندنموده ) مطرح2005پترسون (و  نقد ديگري كه گاستين 

براي  يطرفيبكه اين  وجود دارد در بطن آن يطرفيباين نظريه به تغيير، نوعي 

 توانديم. اين نقد از سوي نظام آموزشي كشور ما نيز خطرناك باشد توانديم وپرورشآموزش

مي موجود در سردرگ و طرفي ناسازگار استيب با وپرورشآموزشزيرا ماهيت ؛ مطرح گردد

در تناقض با نظام آموزشي ماست كه براي تمامي مراحل و بازسازي اجتماعي  درسي يهابرنامه

  نموده است. يگذارهدفسطوح آموزشي 

 ينيبخوش، بودنخارج از آستانه تحمل كودك  ،بودن برزمان ازجملهديگر  ينقدها

، تند اي تغييرات اساسي در جامعهدر اجرآموزان و معلمان اين ديدگاه به توان دانش ازحدشيب

نفي  ،به فرهنگ يتوجهيب ،به آينده و فراموشي زمان حال ازحدشيب پرداختنو عاطفي بودن، 

آزمايشگاهي اجتماعي براي  مدرسه به تبديل ،اجتماعي يثباتيبدامن زدن به  ،سنت قدرت

اد و نيز تغيير فرهنگ هويت افردادن  تغيير كه تفكراين القاي  ،اجتماعي يهاهينظرآزمايش 

 انتقادات اين تكتكاست كه  اجتماعي اشكاالت برنامه درسي بازسازي ازجمله ،آسان است

  باشد. توجهقابلنيز از سوي نظام آموزشي ايران  توانديم

از منظر اسناد باالدستي كشور ديگر ناظر بر نتايج تحليل ديدگاه بازسازي اجتماعي  ينقدها

اسناد باالدستي يستي به چند نكته مهم در اين زمينه توجه نمود كه در اين ميان باهست. در 
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 شده اما ديدگاه بازسازي گرايي ديتأك هابدانجمهوري اسالمي ايران  وپرورشآموزش

 يهاسنت«) فلسفه تربيت بر نقش 19-2-1بند (سكوت كرده است.  هاآندر مورد  اجتماعي

در ديدگاه بازسازي گرايي نقش سنت،  كهيدرحالتوجه دارد » الهي و حاكميت آن بر انسان

در  »توازن و عدالت«) 19- 4-1دربند (است.  شدهگرفتهناديده  »الهي يهاسنت«نقش  ژهيوبه

بوده است اما ديدگاه بازسازي گرايي تا حدود زيادي يك ديدگاه راديكال  ديتأكتربيت مورد 

  .دينمايمشكل ممكن تجويز كه ايجاد تغييرات بنيادين را به هر  شوديممحسوب 

ايد ب ،را با اسناد باالدستي كشورديدگاه بازسازي اجتماعي  يهاافتراقهمچنين يكي ديگر از 

 )2-4-4و  1-4-4( يدربندها كهچنان .جستجو نمود ايران برنامه درسي مدارانهدر نگاه دين 

 ادشدهي» توحيدي گرايي فطرت«، از آن با عنوان رنامه درسي مليب و نيز در سند فلسفه تربيت

 )3- 8دربند (است كه  »تعادل«اصل به  توجه گريدموضوع  .)12 :1391برنامه درسي ملي،است (

درسي و تربيتي بايد با رعايت تعادل  يهابرنامه"شده است؛ ديتأكبدان  »سند برنامه درسي ملي«

مه درسي سند برنا("و رعايت تناسب و توازن پايند باشد طيوتفرافراطو پرهيز از 

با توجه به آنچه گفته شد برنامه درسي بازسازي گرايي اساساً  رسديم. به نظر )1391:11ملي،

  يك ديدگاه افراطي است و كمتر به اصل تعادل در تربيت توجه كرده است.

 واردشدهاجتماعي برنامه درسي بازسازي جدي كه در همين نوشته به نقدهاي  رغميعل

اين به معني عدم كارايي تمام و كمال اين ديدگاه  داشت كه اذعانته نيز بايد به اين نك است، اما

 توانديماست كه  ييهاآموزهو  هاگزارهاز  يامجموعه خود داراي نوبهبهنيست. هر ديدگاه 

ديدگاه بازسازي اجتماعي  شكيبباشد.  استفادهقابلديگر نيز  يهانظامدرسي  يهابرنامهبراي 

نيز آن ديدگاه و  يهاگزارهاهميت موضوع در گزينش اما ؛ نيست انثمستنيز از اين قاعده 

مستحكم و منطق  بر اساس داليل ،در برنامه درسي نظام آموزشي مقصد هاآنعملياتي كردن 

سي بازسازي برنامه در .اين امر در مورد برنامه درسي ايران نيز صادق است علمي است.

در  آنچهمقبول ( اصولرعايت با است كه  ييهاآموزه داراي هادگاهيدهمچون ساير  اجتماعي
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 درسي ايران يهابرنامهدر طراحي براي استفاده  توانديماشاره شد)  هابداناين نوشته هم 

. به نظر استبا اسناد باالدستي كشور نيز  مطابقكه  ييهاگزاره ژهيوبه .گيردقرار  موردتوجه

، »جديد يهايفناورتوجه به «، »ح و بازسازي جامعهاصال« ؛همچون ييهاگزارهتوجه به  رسديم

  ، »و جهاني يالمللنيبتوجه به فرهنگ بومي در عين توجه به يك برنامه درسي «

 ژهيوبهبرابر آموزشي براي همگان  يهافرصتتوجه به «، »اهميت قائل شدن به نقش ويژه معلم«

اسناد باالدستي نظام  آنچه» اجتماعي تربيت«و » توجه به ذخاير و تنوع فرهنگي«، »افراد ضعيف

درسي  يهابرنامهدر  شگرفي را تحوالت توانديم كرده است، ديتأك هابدانآموزشي كشور نيز 

  آورد. به وجود ايران
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