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 چکیده

 هایارتقای فعالیتتشریح، نقش و رسالت معلمان در رشد و  پژوهش بررسی مبانی تربیت اجتماعی از اینهدف 

های دوران ما فقدان هویت اجتماعی یکی از معضالت و بحرانبا توجه به این که  است.آموزان دانش اجتماعی-تربیتی

های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین مورد توجه متفکران بوده، امروزه تربیت اجتماعی به عنوان یکی از ساحت

ای ابخانهی کتتوصیفی از نوع مروری است که به شیوه ،ش و ابزارروش پژوه تربیتی واقع شده است. و اندیشمندان علوم

دانیم انسان موجودی اجتماعی همان طور که می. و با استفاده از منابع پیشین و با ابزار فیش برداری انجام شده است

وی فردی به س هایشود که او از فعالیتیابد و تربیت یافتگی اجتماعی وی سبب میاست که در آن رشد و ارتقا می

هایی باشد که مورد توافق جامعه است و به جامعه معینی جمعی سوق پیدا کند. به طوری که فرد تنها طرفدار ارزش

های تربیت تعلق ندارد.رویکرد اجتماعی به عنوان مبنای هدف گذاری در این زمینه مورد تحلیل واقع شد و روش

که  هایی استید بنابراین مباحث تربیت برای کسب شایستگیاجتماعی در مدارس به صورت فعاالنه معرفی گرد

سازدبه عنوان شهروند فعال و آگاه در جامعه مشارکت کنند. در این راستا اهداف آموزشی، اهمیت متربیان را قادر می

 دهد معلم نقشهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. . نتایج پژوهش نشان میو ضرورت تربیت اجتماعی و روش

ایی، و گرگرایی، قانونتواند با تقویت روحیه باطل ستیزی، حقتری نسبت به دیگر عوامل دارد چرا که معلم میمهم

آموزان را در راستای های اجتماعی، دانشهای درست در بیان آموزهدر نهایت قدرت تفکر در فراگیران و انتخاب شیوه

 تربیت اجتماعی هدایت کند.

 

  متربی، معلم، تربیتتعلیم و ، اجتماعیتربیت  کلیدواژه: 
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 مقدمه

هایی استتت که در مدرستته و ها و فرصتتتها، فعالیتای از تجربهاجتماعی،مجموعه -های فوق برنامه و تربیتیفعالیت

سمی، برای غنی سی ر سایی برنامه در ن آموزاسازی و تعمیق یادگیری و کمک به دانشخارج از آن به منظور رفع نار

های شتتهروندی های خاص و آماده کردن آنان برای ایفای تکالیف ومستتلولیتها و قابلیترشتتد و پرورش تواناییدر 

ها بیش از هر عامل دیگری از میزان عالقه، تجربه و قدرت ابتکار معلم، مربی و شوند. این فعالیتبینی و اجرا میپیش

رود به طور یکی از نهادهای تاثیرگذاری است که انتظار می آموزش و پرورش در هر جامعه شوند.آموز متاثر میدانش

ی جانبهها و اسباب الزم را برای رشد همهزمینه های مختلف وجودی انسان توجه داشته ومتوازن و متعادل به جنبه

ستتب با برای رشتتد و بالندگی افراد در مستتیر طبیعی و متنا های مستتاعدآموزان فراهم ستتازدل لذا ایجاد زمینهدانش

توجه و  باشد.های اساسی و اصول پذیرفته شده نظام آموزش و پرورش میها از اولویتها، نیازها و عالیق آنخواسته

ست»دقت کالم امیرمومنان علی)ع( که فرمودند: شر و بدی ا سبب هر  ضرورت فعالیت«1فقدان ادب  های . اهمیت و 

شخص می صحیص با تربیتی و اجتماعی م شتن ویژگیسازد که تربیت  شمند، ارزش تعلیم را نیز دا سیار ارز های ب

ناپذیر درزندگی اجتماعی های تربیتی و اجتماعی یک ضتترورت اجتناببرد  اجرای فعالیتباالتر از آن که هستتت می

انسان است. آدمی برای ادامه حیات انسانی و نیل به کمال الیق خود ناگذیر است با دیگران تعامل و مشارکت داشته 

و برنامه هماهنگی فرد با اجتماع از طریق  های اجتماعی با آنان همکاری نمایدعضو جامعه بشری باشد و در فعالیتو 

های مختلفی انجام گرفته استتتت از جمله در این زمینه پژوهش اجتماعی میستتتر گردد.-های تربیتیاجرای فعالیت

یت روش»( در تحقیقی تحتت عنوان1387کربالیی پتازوکی) ماعی از منظر مالمحسننن فی  های ترب اجت

عرفتی، های متربیت یافتگی اجتماعی انسان سبب غلبه فرد برخود محوری در زمینه کند که، بیان می«کاشانی)ره(

ها حال و وضتتع، شتتناخت، اطالعات، عالیق و رفتار خود را مالم و معیار شتتود. یعنی انستتانارتباطی و عاطفی می

ضاوت قرار نمی ستجو میق سعادت دیگران ج سعادت خود را در  سدهد بلکه  سبب ب سترش کند و همین امر  ط و گ

 شود.سعادت اجتماعی می

 اجتماعی، امری ضتتروری و –های تربیتی بدین جهت آگاهی معلمان و مربیان و کلیه عوامل تربیتی با دانش فعالیت

باشد و بدیهی است که در این مسیر معلم و مربی موفق خواهند شد که هنر مربیگری و معلمی خود را با طبیعی می

برنامه تلفیق نموده، در جهت تربیت موضتتتوع فعالیت خود یعنی های فوقی وفعالیتشتتتناستتتاصتتتول و مبانی روان

ست که آیا  اما با توجه به هویت و ها را به کار گیرند.آموزان، آندانش صلی این پژوهش آن ا سوال ا تربیت اجتماعی 

 (14: 1392)سلجوقی، معلمان در اجتماعی کردن فراگیران تاثیر دارند؟

 

 پژوهش روش

                                                           

 1.عدم االدب سبب کل شر
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 برداری،یشف ابزار با و پیشین منابع از استفاده با و ایکتابخانه یشیوه به که است مروری نوع از توصیفی پژوهش، روش

 یاطالعات هایبانک  و مرتبط موجود در کتابخانه مقاالت کتاب، شامل زمینه این در از طریق تحلیل منابع مرتبط

 است. شده گردآوری پژوهشی مقاالت و منابع تحلیل و ایاسناد کتابخانه و مدارم

 بحث 

 تربیت

ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یک پارچه و مبتنی تربیت عبارت است از فرایند تعاملی زمینه

بر نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات 

 ابعاد. طیبه در همه

 

 از دیدگاه جامعه شناسی تربیت اجتماعیمفهوم  

 یدگاهد و گرایان جامعه فردگرایان، موجود دیدگاه سه که شویم یادآور است الزم اجتماعی تربیت مفهوم بررسی از قبل

 براساس. کند می ایفا آن تعریف و اجتماعی تربیت در اساسی نقش جامعه، یا فرد الویت و اهمیت مورد در اسالمی

 افراد با سازگاری و هماهنگی برای هنجارها، و ها ارزش با فرد همنوایی معنی به شدن اجتماعی گرا، جامعه دیدگاه

 دنش سازگار معنای به اجتماعی تربیت مبنا، همین بر و گیرد می شکل جامعه در افراد هویت پس است، جامعه دیگر

 آن رب فردگرا، دیدگاه. کنند شرکت اجتماعی های فعالیت در بتوانند تا است جامعه آن خاص معیارهای با جامعه افراد

 ارضای به جامعه بستر در آدمی رو، این از و باشد می او بر عارض و است ثانوی امری انسان بودن اجتماعی که است

 جامعه افراد نمودن مهیا مفهوم به نیز اجتماعی تربیت لذا است، فرد دارد اولویت آنچه اما پردازد، می خود نیازهای

 تربیت ابب در شناسان جامعه تعاریف بندی جمع از. کنند کنترل سنجیده و مفید صورت به را دیگران بتوانند تا است،

 ا،ه مهارت هنجارها، جامعه بر حاکم تربیتی نظام آن طی که است جریانی اجتماعی، تربیت گفت توان می اجتماعی

 بتوانند افراد تا دهد، می شکل را فرد هر روابط و جامعه افراد نیاز مورد قواعد رفتاری، های شیوه ها، انگیزه الگوها،

 (1390)افخمی اردکانی، .نمایند نقش ایفای خود، های آموخته براساس

 

 اهمیت تربیت از لحاظ روابط اجتماعی

خاطر منافع شخصی مورد استفاده های غیرانسانی و تنها به خود را در راه بسیارند افراد متخصص که مهارت و دانش

های فراوانی را در روابط زنند و موجبات نابستتامانیهند و با این عمل خود تیشتته به ریشتته افراد اجتماع میقرار می

سانی فراهم می سادت، بخل، ریا، تزویر، بدبینی و حیلهان ساب میسازند. ح واج آیند رگری که از رذایل اخالقی به ح

ابراین شوند. بندیگر بدبین میشود و مردم نسبت به یکیجه آرامش و امنیت خاطر از مردم سلب مییابند و در نتمی

 برای یک زندگی سالم انسانی که با انس، تعلق، صمیمیت و اعتماد همراه باشد چه باید کرد؟
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شتن تخصص ست که دا سوال این ا شرط کافی. ها و کاردانیها، مهارتجواب  ست نه  شرط الزم ا به عبارت دیگر ها 

مهم داشتن تخصص و مهارت نیست، مهم آن است که مردم با هم چه روابطی داشته باشند. تنها رابطه انسانی سالم 

سالمت روان می شادی و  شاط،  ست که به ما ن سالمت روحی و روانی آنا ها بخشد. افراد یک جامعه باید بدانند که 

 گر دارد.دیها با یکتنها بستگی به سالمت ارتباط آن

ساننوع سلولیت، همدلی و رعایت حقوق ان صداقت، م ستی، احترام،  سانی را ها در جمیع جهات میدو توانند روابط ان

 تعالی بخشند و خصایل و ملکات مذکور مسلما موجبات رفاه اجتماعی را فراهم خواهند ساخت.

گردد و سالمت جامعه معه ممکن و میسر میباید دانست که این مهم تنها از طریق تربیت صحیح به افراد یک جامی

 ( 11: 1385کند. )نیکزاد و همکاران، را تضمین و بیمه می

 اهمیت تربیت اجتماعی از دیدگاه اسالم

ست:  صفات اجتماعی چی سالم درباره  صفات اجتماعی بیان کنیم باید دید نظر ا سالم را درباره  پیش از آن که نظر ا

سالم رهبانیت و فرار از اجت صوال اجتماع ا ست و ا شته ا ماع را محکوم کرده و به زندگی در اجتماع اهتمام فراوان دا

شتابند، مسمانان را همانند تن واحدی قلمداد کرده هرگاه عضوی به درد آید سایر اعضا به کمک ویاری آن عضو می

و حج را اهمیت بیشتری داده  تری قادل شده است مانند: نماز جماعت و نماز جمعهعبادات اجتماعی را ارزش فراوان

است واصوال در حدیثی مسلمان بودن شخص مشروط به اهتمام در امور مسلمانان دانسته شده است. از رسول اکرم 

«.  2که در فکر سایر مسلمانان نباشند اصوال مسلمان واقعی نخواهند بودآنان»در اصول کافی چنین نقل شده است: 

 (77: 1370)رشیدپور، 

اسالم با صراحت پایه بنای دعوت خود را بر اجتماع گذاشته و در هیچ یک از شلون »نویسد: طباطبایی)ره( میعالمه 

گذار نکرده استتتت. به اهمال وا یان « خود امر اجتماع را  یت اجتماعی مترب از جمله وظایف آموزش و پرورش، ترب

ا از جمله وظایف خطیر خود شتتمارند، تا از این باشتتد و مربیان عزیز باید به تربیت اجتماعی اهمیت دهند و آن رمی

سیر  شیدن به اهداف الهی گام بر دارند و در این م صی د راه تحقق بخ طریق فرد و اجتماع با وحدت و هماهنگی خا

، پذیردجا که فرد در جریان برخورد با اجتماع از آن اثر مینیز بین اهداف فرد و اجتماع اختالفی پدید نیاید و از آن

سال سیاری از اعمال و قوانین دینی راا سته جمعی ارائه می م ب صورتی د نماید و اموری مانند نماز جماعت، حج و به 

باشتتتد و از طرفی لزوم تربیت اجتماعی انستتتان را روشتتتن ی اهمیت اجتماع در تربیت میدهندهجهاد، خود نشتتتان

 (75: 1392نماید. )سلجوقی، می

 روش تربیت اجتماعی

                                                           

من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.2   
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نه پدران و  نه روحیات اجتماعی را درکودکان پرورش دهند. پس از محیط خا تدریج در محیط خا به  ید  با مادران 

ی یکی از دانشمندان تربیتی، مدرسه آموزان برعهده دارد. به عقیدهمدرسه وظیفه دشواری در تربیت اجتماعی دانش

شاگرد یکی از افراد جامعه است، مدرسه بای ستعداد هر فرد را نباید از جامعه دور باشد.  د جدیت و کوشش کند که ا

استخراج نموده با راهنمای موثر از قوایی که خداوند در نهادش به ودیعه گذارده است حداکثر استفاده از وی به عمل 

سه این  سی معلمان و مربیان مدرر سا آید و او را فرد ارزنده و مفید اجتماعی به جامعه تحویل دهد. بنابراین وظیفه ا

آموزان را تنها به گوش دادن وادار ستتازد و م ز آنان را از معلومات پرستتازند بلکه برعکس باید برای که دانشنیستتت 

 .(73: 1370، رشیدپورها تعلیم دهند)ها محیطی در خور زندگی بوجود آورده اصول اجتماعی را به آنآن

 

 های تربیتی در مدارسفعالیت

به زندگی ستتتالم توان دانشهای تربیتی و هنری میفعالیت دانشتتتوران اجتماعی معتقدند که از طریق آموزان را 

سان قرار دارد برانگیخته و آن را تلطیف  سات دقیق و تمایالت ظریفی که در نهاد هر ان سا اجتماعی عادت داده و اح

و در  هها یاد دادبعضتتتی از مفاهیم اجتماعی و درستتتی را به آنتواند ها میبنابراین معلم با استتتتفاده از فعالیتکرد 

 اجتماعی کردن فراگیران نقش به سزایی داشته باشد:

 

 بازی

سالم زندگی کودکان  کودکان از آغاز زندگی، یادگیری از طریق بازی و فعالیت را دوست دارند. اغلب پیشوایان دین ا

صه کرده سالگی در بازی خال سیار مهم اجتماعی را تا هفت  ست. برای اند. زیرا بازی یکی از عوامل ب شدن کودم ا

ست و  صول و مقرراتی ا صول زیادی را رعایت نماید. هر بازی دارای ا ست ا کودم بتواند در گروه زندگی کند، الزم ا

شبیه مقررات جامعه شود، باید آن مقررات را رعایت نماید. این مقررات  ای خواهد بود هر بازیکن برای این که موفق 

نماید، کند، با دیگران همکاری میبیاموزد. کودم در ضمن بازی مسلولیت قبول می ها راکه کودم به تدریج باید آن

کوشتتد. کند و برای هدف مشتتترکی میدهد، به حقوق دیگران تجاوز نمیقدرت رهبری و مدیریت از خود نشتتان می

 آموزد.کودم اکثر موارد فوق را از طریق بازی می

 

 نمایش و تئاتر

های تعلیمات اجتماعی مانند مطالب تاریخی و مذهبی، وقایع مختلف های کتابمتبه عنوان مثال برخی از قستتت

توان به صورت نمایشنامه تنظیم کرد و اجرای آن را های مختلف را میجاری و گذشته کشور و آشنایی با شخصیت

دهند، مهم ی نمیهای ابتدایی به گریم و دکور لباس اهمیت زیادآموزان گذاشتتتت. البته در کالسی دانشبه عهده
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گیری از نمایش استتت. اجرای نمایش نه تنها به یادگیری موضتتوعات مختلف اجتماعی منجر اجرای نقشتته و نتیجه

 .ها افزایش یابدبیان و اعتماد به نفس در آنآموزان تقویت شود و قدرت شود ذوق هنری دانششود بلکه باعث میمی

 سرود

های محبوب و مختلف در مراسم مذهبی و سیاسی برای تمجید از شخصیتهای سرودهای گوناگونی که در موقعیت

سبت به آنان را در دانشیا در بزرگداشت یاد شهید و پیشوایان مذهبی خوانده می  آموزانشود. عالقه و شور شوق ن

ق و رفتار آنان را آموزان با راه و روش ایثار و فداکاری آنان آشنا گردند و اخالایجاد کرده و باعث خواهد شد که دانش

 برای خود الگو قرار دهند.

 

 دعوت از مطلعین

توانند استفاده ها در موقع لزوم میها و امکانات آنی خوب با پدران و مادران کودکان، از تخصصمعلم با ایجاد رابطه

آموزان قرار دهند. توان به کالس درستتتی دعوت کرد و اطالعاتی در زمینه مورد نظر در اختیار دانشکند. آنان را می

صحبت شاگردان پرسشپس از پایان  ها را از فرد دعوت کنند و جواب پرسشهایی را مطرح میهای مهمان، معلم و 

 .(143: 1388ارسی، کند )ساعیدارند و به این ترتیب سطح دانش کالس افزایش پیدا میشده دریافت می

 تربیت اجتماعی از کجا باید شروع شود؟

گردد، تربیت اجتماعی هم از ریزی میهای اخالقی و دینی توستتتط پدر و مادر در محیطی پیکه زمینهطوری همان

ساس تربیت کهنه به کودکان مجال آغاز کودکی باید در محیط خانه به تدریج پایه سیاری از پدران بر ا شود، ب ریزی 

که یابد و حال آنجان پرورش مییچون موجودی ستتاکت و بدهند و کودم همگفتن و اظهار نظر دادن نمیستتخن

سان کامل تلقی کرده به او حق می صیتش مورد احترام دیگران قرار گرفته تربیت نوین کودم را یک ان شخ دهد که 

به خود متکی بوده دارای رای نظر باشتتد، بدیهی استتت که کودکی که از اول خود را با شتتخصتتیت بداند و بتدریج 

های زندگی اجتماعی در او پرورش خواهد یافت چنین کودکی از رفتن به مدرستتته هایی را بپذیرد زمینهمستتتلولیت

ترس و وحشت نخواهد داشت، بزودی خود را با زندگی محیط مدرسه و سازگاری با شاگردان مدارس انطباق خواهد 

اند، داشتتتهداد، برعکس کودکانی که همیشتته زیر نظر مستتتقیم پدر و مادر رشتتد کرده هیچ نوع ابتکار و استتتقالل ن

سه بروند مشکالت فراوانی را به وجود می سه فرار میآورند، برخی از آنهنگامی که بخواهند به مدر کنند و ها از مدر

سازگاری نموده و به جنگ و جدال و قهر  شاگردان نا سه بیاورند با  شگاه به مدر اگر با عواملی آنان را به محیط آموز

 (73: 1370گریه متوسل خواهند شد. )رشیدپور، 

 

 اجتماعی تربیت و تعلیم مبانی
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سفی. مبانی آموزش و پرورش را می سیم کرد: مبانی علمی و مبانی فل سته تق  علمی مبانیتوان به طور کلی به دو د

 فلستتفی مبانی و .شتتود می مشتتخص تربیت مورد روانی و اجتماعی ،زیستتتی هایجنبه به توجه باآموزش و پرورش 

 یم استنتاجوغایات تربیت افراد  هایهدف و آدمی طبیعت به مربوطو فلسفی  اخالقی مالحظات ازآموزش و پرورش 

 .شود

صلی مبانی از شد می یا علم االجتماع اجتماعی تربیت تربیت، و تعلیم ا صلی هدفهای زیرا یکی از لبا  تربیت و متعلی ا

ست اجتماعی محیط شرایط با مورد تربیت سازگاریتهیه مقدمات  شناخت محیط اجتماعی و مقتضیات . ا بنابراین، 

ست که  صولی ا ساختن فرد با ا شنا  شی برای آ ش ست. تعلیم و تربیت در واقع کو شرط الزم هر اقدام تربیتی ا آن 

 اجتماعی واکنش ساخت یمطالعه کند.تبدیل می مندی از آن و رعایت یا کاربرد آن وی را به بخش مکمل گروهبهره

  دهد که:می نشان

 وقفه افراد جوانشهایی که نظام تعلیماتی نداشته باشد وجود ندارد. در واقع هر اجتماعی با ورود بیاجتماع انسان. 1

 یابد.بدان، استمرار می

 .برسانند ظهور متعدی به را خود توانندمی(  اجتماعی)  تربیت و تعلیم کمک به انسانی یجامعه افراد. 2

 .باشد می تربیت و تعلیم از ناشی نیز اجتماع خاص قوانین و آداب رعایت و اجتماعی روابط در شرکت. 3

 .دارد جوانان به آنها شناساندن و تاریخی آثار هنر، ادبیات، ارزشها، حفظ در سعی اجتماعی تربیت. 4

کند در عین حال که اجتماعی استتت فرهنگی شتتود. آشتتنایی با بدین ترتیب، تعلیم و تربیت خود به خود ستتعی می

خره آگاهی از های فرهنگی و هنری از طریق علوم، ادبیات و هنرها و باالگذشتتتته بوستتتیله تاریا، آشتتتنایی با ارزش

ستگی های مختلفی کهتمدن صله دارند، ذهن را از دلب شرط به جامعه و های بیاز لحاظ زمان و مکان با هم فا قید و 

ایی استتت که مورد توافق همه جوامع استتت و به جامعه ه، فرد طرفدار ارزشستتازد. ازاین پسفرهنگی خاص رها می

 (64: 1369معینی تعلق ندارد. )شکوهی، 

 

 در مدارس های اجتماعیتوجه به ارزش

های تربیتی باید با توجه به نیازهای اجتماعی دانیم مدرستتته یک نهاد اجتماعی استتتت بنابراین هدفچنانکه می

 کنند وهای تربیتی توجه مینیازهای زندگی اجتماعی به عنوان تنها هدف ریزی شوند. بعضی از مربیان تنها بهبرنامه

شتر فعالیت شی را متوجه این گونه امور میبی شی و پرور تر جوامع مورد سازند. امور اجتماعی که در بیشهای آموز

 شوند عبارتنداز:توجه مربیان واقع می

 معه.محافظت و مراقبت از زندگی، دارایی و منابع طبیعی جا-

 ها در جامعه.خدمات مفید و توزیع آن تولید کاال و-

 مصرف کاالها و استفاده از خدمات. -

 انتقال کاال و خدمات از محلی به محل مورد نیاز جامعه -
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 م.دسرگرمی مر تهیه وسایل تفریح و-

 فرهنگی. –های هنری و اجتماعی توسعه فعالیت-

 ترویج عقاید دینی.-

 مردمی در جامعه. توسعه تعلیم و تربیت-

 توسعه همکاری و رقابت سالم میان افراد جامعه.-

 اجرای روش علمی در کلیه شلون زندگی اجتماعی.-

های عمده تعلیم و تربیت، توسعه و پیشرفت فرهنگ علمی و ارزشی جامعه است، بنابراین از این دیدگاه یکی از هدف

اجتماعی و توسعه آن مورد توجه مربیان باشد. -میراث فرهنگی سنجیهای تربیتی درم و ارزشباید در تنظیم برنامه

ریزی و اجرا شتتتوند. لذا به های تربیتی باید متناستتتب با وظایف اجتماعی توستتتعه نهادهای تربیتی برنامههدف

ها برای آموزان برای ستتازگاری اجتماعی، توستتعه وحدت معنوی، رشتتد شتتخصتتیت اجتماعی و آماده کردن آندانش

های اجتماعی از قبیل همکاری، رقابت، توافق و انتخاب شتت ل و حرفه باید کمک شتتود. توجه به جریانتحصتتیالت، 

شابه در تنظیم هدف ست. آنت ضروری ا های تربیتی را تعیین کنند باید تنها خواهند هدفهایی که میهای تربیتی 

شد قومهارت سی را برای ادامه حیات اجتماعی مدنظر قرار دهند. ر سا ه بیان و درم عقاید دیگران و فهماندن های ا

های الزم جهت حفظ ستتالمت نفس و جستتم برای های حل مستتلله، مهارتعقاید خود به ستتایرین، آشتتنایی با روش

سایر اقوام و ملل ومهارتخدمت به دیگران، مهارت ساسی در برخورد و ارتباط با  شرکت در های ا ضروری برای  های 

 (57: 1385زاد و همکاران، نیکهای تربیتی در نظر گرفته شوند.)ر تعیین هدفامور مدنی و اجتماعی باید د

 

 اجتماعی -های تربیتینقش و رسالت معلم در رشد و ارتقای فعالیت

ه ترین وسیله رسیدن جامعه بهای پرورشی نظام هر کشوری به عبارت دیگر مهمها و فعالیتتوفیق یا شکست برنامه

و پرورش، معلم دانا و تواناستتتت. با توجه به این امر استتتت که اهمیت کار و نقش معلم و های آموزش غایات و هدف

شن می شرفت و انحطاط جامعه رو سل آینده هر جامعه تاثیر عمیق آن در عزت، ذلت، پی شود. در حقیقت رهبری ن

 بدست معلمان آن جامعه است.

ش ست. ب ستی ا شد و آدمی چیزتعلیم و تربیت نه تنها برای زندگی بلکه برای ه ی ر تنها با تعلیم و تربیت، آدم تواند 

 سازد نیست.جز آنچه تربیت از او می

شخصیت معلمان در رفتار دانشیکی از الگوهای تربیتی را می سه تنها نقش توان نقش  ست. امروز دیگر مدر آموز دان

وز آمشتتد و پرورش کل شتتخصتتیت دانشانتقال معلومات و میراث فرهنگی را برعهده ندارد، بلکه تاثیرگذاری آن در ر

سانیت نمی ست. فرهنگ بدون ان ستون پا برجای ا ست و معلم  سانیت ا سه امید ان شدل پس مدر شته با تواند وجود دا

 بشریت.
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ساس و »فرمایند:خمینی)ره(میامام سیار ح ستند، نقش ب شر ه ست. انبیا هم معلم ب نقش معلم در جامعه، نقش انبیا

س سلولیت ب ست و م ست کهمهمی ا «  اخراج من الظلمات الی النور»یار زیادی دارد. نقش مهم، همان نقش تربیت ا

سبت می سمت را به خودش ن ست...خدای تبارم و تعالی این  ستا و  دهد که خدای تبارم و تعالی، ولی مومنین ا

 «کند به سوی نورها را از ظلمات اخراج میآن

مل های پیشرفت و تکاداده است، چرا که با آموزش و تربیت صحیح پایهاسالم، مربی و معلم را در مرتبتی عظیم قرار 

ها و ستتازند و بیش از هر عاملی در شتتکل گیری اخالق، روحیات، خالقیت و نوآوری، شتتکوفایی اندیشتتهجامعه را می

 آموزان به سوی راستی و درستی نقش دارد.راهنمایی و هدایت دانش

ر خداستتتت و نقش او در جامعه نقش انبیا و اولیا استتتت و ارزش و اهمیت تربیت از نظر پروردگار عالم، کار معلم کا

سول خدا)ص( در کالمی به امام ست که ر سط معلم تا بدانجا سیله تو و »فرمایند:علی میتو یا علی اگر یک فرد به و

که مالک شتران  سرخ  تر و بهتر از آن است)به مدد الهی( طریق هدایت را باز یابد و به حق رهنمون گردد، پر ارزش

 (93: 1392سلجوقی، «)موی فراوان باشی.

 

 نقش الگویی معلم

پس از خانواده، مربیان و معلمان تاثیر را در تربیت کودکان دارند. کودکان در ستتتنین پایین تحت تاثیر والدین خود 

 که افکار، رفتار و گفتار آنان بدانندپذیرند. معلمان باید شوند از معلمان خود اثر میهستند، اما وقتی وارد مدرسه می

 آموزان است.سرمشق دانش

 آموزان دورهآموزان به ویژه دانشمعلم بعد از پدر و مادر با نفوذترین افراد، در امر تربیت کودم و نوجوان است. دانش

ار آموز سروکروح و جان دانشدهند. معلم با ت تاثیر معلم خود قرار دارند و رفتار او را الگو قرار میحابتدایی، شدیدا ت

ته می پذیرف یک الگوی محبوب و مطاع  به عنوان  به همین جهت  تار شتتتود. دانشدارد و  آموزان همه اعمال و رف

یک با  مان  ند و از طرز برخورد معل مدرستتته را زیر نظر دار مدیر  یان و  مان، مرب نان و معل کارک مدیر و  با  دیگر و 

 گیرند.آموزان درس میدانش

ل، ترین ل زش معلم در عمتواند در شاگردان سخت موثر واقع شود. کمزبان توانایی است که میمعلم الگوی بیرفتار 

سم که دود را دلیل  صاری به همان ق شاگردان دور و در امان نیست. خواجه عبداهلل ان از تیررس دید چشمان مراقب 

روحی و رفتاری او را اثر مستتتقیم  شتتخصتتیت معلم داند، شتتاگرد و همه کیفیات آتش و خام را بر اثر وزش باد می

 «.دود از آتش نشان دهد خام از باد که ظاهر از باطن شاگرد از استاد»گوید:داند و میمی

ست که در دست نقاشی چیره سفیدی ا صفحه کاغذ  سان   گیرد و هردست به نام معلم قرار میقلب و روان کودم ب

تواند از طریق مدل و ماند. معلم میتا آخر عمر روی این صتتفحه باقی مینقشتتی که روی آن ترستتیم شتتود، احتماال 

مردم را »فرماید:جعفرصادق میسرمشق قرار دادن خود و عملکرد مطلوب به رشد اجتماعی کودکان کمک نماید. امام
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سالم دعوت کنید نه به زبانتان ستی که پ»فرماید:چنین قرآن کریم می. هم«3به عمل خود به ا شما به در یامبر برای 

سیار یاد می سی که امید به خدا و روز آخرت دارد و خداوند را ب ست برای ک : 1392سلجوقی، «.)4کندالگوی خوبی ا

96) 

 یادگیری به دیگران رفتار ی مشاهده طریق از یادگیرنده که است شده گفته 5بندورا اجتماعی یادگیری ی نظریه در

 شتتخص رفتار کننده، مشتتاهده یعنی یادگیرنده که وقتی :پذیرد می صتتورت زیر شتترح به یادگیری این.پردازد می

 ردف توسط رفتار آن نماید می دریافت تقویت یا پاداش رفتار آن انجام برای شخص آن کندکه می مشاهده را دیگری

شاهده شینی تقویت یا پاداش نوع این به شود می آموخته کننده م  دانش از یکی معلم که وقتی. گویند می( 1) جان

 دانش این روش دیگر آمزان دانش ، دهد می قرار تقویت مورد تازه راه یک از ای مستتتاله حل برای را کالس آموزان

 تقویت بر عالوه.بندند کار به خود مستتتائل در را حل راه همان تا کوشتتتند می و دهند می قرار ستتترمشتتتق را آموز

شینی، شاهده راه از یادگیری در جان شینی تنبیه م ست موثر هم( 2)جان  رانندگی و راهنمایی مامور اگر مثال برای. ا

 ند،هست جریان این شاهد که دیگر رانندگان کند، جریمه شهر درون خیابان یک در زیاد سرعت سبب به را ای راننده

سته ، خیابان آن در خود اتومبیل راندن هنگام  بسب به را آموزان دانش از یکی معلم که وقتی یا. راند خواهند تر آه

 .شوند می دلسرد رفتار آن انجام از نیز دیگر انوزآم دانش کند، می سرزنش است داده انجام که نامطلوبی رفتار

صی یا الگو رفتار اگر بنابراین، شق که شخ  بر تنبیه و تقویت این شود، دنبال تنبیه یا تقویت با گیرد می قرار سرم

 شود دنبال تقویت با سرمشق رفتار اگر. گذارد می تاثیر نیز دهد می قرار مشاهده مورد را رفتار آن که شخصی رفتار

 نجاما احتمال شود مواجه تنبیه با سرمشق رفتار اگر یابد، می افزایش کننده مشاهده سوی از رفتار آن بروز احتمال

 (175: 1392)سیف،  .یابد می کاهش کننده مشاهده سوی از رفتار آن

ای برخوردار استتتت. یعنی معلم ارتباط مستتتتقیم و مداوم با فراگیران از اهمیت ویژهنقش الگو بودن معلم به دلیل 

ها، آموزان، احترام به آنبازی شتتتدن با دانشرویی، همتواند با استتتتفاده از خصتتتایصتتتی چون گشتتتادهتوانمند می

ها لگوی موثر برای آنی مثبت اآموزان و در نهایت با دادن تقویت کنندهگویی، عدم ستترزنش و تنبیه دانشداستتتان

 بود.

 

 آموزاناجتماعی دانش-های تربیتیهای معلم در رابطه با فعالیتویژگی

صورتی در پیش شد که آموزش و کارآموزی های فوقو انجام فعالیتبینی یک معلم یا مربی در  برنامه، موفق خواهد 

باشتتتد. مربی برای انتخاب و تنظیم ف یتالزم را در این مورد قبال دیده  به اطالعات و عال های تربیتی و اجتماعی 

 های زیر نیاز دارد:مهارت

                                                           

 3. کونوا دعاه الناس باعمالکم والتکونوا بالسنتکم

 4.لقد کان لکم فی رسول هللا اسوه حسنه....
5 .Bandura 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2zK_CvKvJAhUDthQKHWHHCkYQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D44727&usg=AFQjCNHVTs6p58x1RY5RTUrp6xYr-twTBA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2zK_CvKvJAhUDthQKHWHHCkYQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D44727&usg=AFQjCNHVTs6p58x1RY5RTUrp6xYr-twTBA
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 دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با کودکان، والدین و کارکنان مدرسه.-

 های رشد طبیعی کودکان و نوجوانان.شناخت ویژگی-

شخیص جنبهشناخت کامل برنامه- سی و ت سیلهدر ضعیف آن که باید به و  برنامه جبران وهای فوقفعالیتی های 

 ترمیم شوند.

 برنامه.های فوقهای تربیتی، اجتماعی سودمند برای انتخاب نوع فعالیتآشنایی با فعالیت-

های های ستتتنی، استتتتعدادها، نیازها و رغبتها، در ارتباط با ویژگیهای علمی اجرای فعالیتآشتتتنایی با روش-

 کالس. ی تحصیلی یاآموزان یک دورهدانش

 برنامه.های فوقهای درست ارزشیابی، از فعالیتآشنایی با روش-

 برنامه.های فوقآموزان به شرکت در فعالیتآشنایی با چگونگی برانگیختن دانش-

 های مورد نظر.آموزان و نهادهای اجتماعی به همکاران در انجام فعالیتآشنایی با چگونگی ترغیب اولیای دانش-

 ها.برنامه، تهیه و کاربرد صحیح آنهای فوقایل و امکانات الزم برای انجام دادن فعالیتآشنایی با وس-

 های تربیتی و اجتماعی.شناخت زمان مناسب و چگونگی انجام دادن فعالیت-

 ها.آشنایی با مسائل گروهی و چگونگی تشکیل گروه-

 .هافعالیتآموزان در انتخاب و ارائه های فردی دانشتوجه به تفاوت-

 ها.آموزان و نوع فعالیتهای دانشهای تربیتی مناسب با زمان، مکان، ویژگیطرح و برنامهداشتن -

 های درحال اجرا.نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت-

ان اعی فراگیراجتم-های تربیتیدر پایان با توجه به تاکید یونسکو بر چهار ستون یادگیری معلم و مربی باید فعالیت-

خود را بر پایه یادگیری برای دانستن)فهمیدن(، یادگیری برای زیستن، یادگیری برای انجام دادن و یادگیری برای با 

 (98: 1392)سلجوقی، ها را عملیاتی و اجرایی نمایند.هم زیستن را دائما مدنظر داشته و آن

 

 موانع تربیت اجتماعی

شود که در تحقق اهداف فرایند تربیت تاثیر منفی دارند. البته این ق میهایی اطالعنوان موانع تربیت به امور و پدیده

شند و برخی آن ست بیرونی یا درونی، در اختیار مربیان و یا خارج از اختیار آنان با  توان چنینها را میموانع ممکن ا

 برشمرد:

 دنیاطلبی و هوای نفس.-

 حاکمیت رذایل اخالقی نظیر: لجاجت، تعصب، تکبر، غرور و خودرایی. -

 فقر اقتصادی و کمبود وسایل ضروری معاش.-

 حکومت طاغوت)رهبران غیرالهی( ومشرکان و ظالمان برجامعه.-

 غلبه وسوسه شیطان، فکر و خیال باطل برفضای ذهن و اندیشه.-
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 وجود شبهات فکری و عقیدتی.-

 .غفلت از یاد خدا-

 استفاده از غذا و اموال حرام-

 حدوحصر( به وسایل ترویج فساد و فحشا.دسترسی)مطلق و بی-

 .(89: 1392)سلجوقی،  حضور)انفعالی(در محیط آلوده-

 

 آموزانارتباطات متقابل اجتماعی با دانش

توانایی معلم در ایجاد ارتباط با گذرانند. دیگر میآموز بخش اعظم روز را در مدرستته و در ارتباط با یکمعلم و دانش

نقش مهمی در ایجاد محیط یادگیری مثبت و ارتقای پیشتتترفت  -ارتباطی مثبت و همراه با همدلی -شتتتاگردان

 کند.آموزان ایفا میتحصیلی دانش

 از کند. این ارتباطات فراترمعلم موثر برای برقراری ارتباط با شتتتاگردان خود از راهکارهای متفاوتی استتتتفاده می

به زندگی خارج از کالس درس آموزان اظهار میچهاردیواری کالس استتتت. در واقع دانش کنند که معلمان موثر 

شان میدانش شان عالقه ن سرتآموزان برای معلمانی که دهند. دانشآموزان شی، کن سابقات ورز سیقی و در م های مو

تباطات متقابل اجتماعی بین معلم و شتتاگرد نه تنها یابند، ارزش قایل هستتتند. ارها حضتتور میهای آندیگر برنامه

شود، بلکه با ایجاد احساس تعلق به کالس و مدرسه، باعث افزایش موجب یادگیری و پیشرفت تحصیلی شاگردان می

 شود.ها مینفس در آنعزت

 هایی از ارتباط متقابل اجتماعی که در آموزش موثر باید رعایت شود عبارتنداز:جنبه

 آموزان برخوردی صمیمانه دارند.تک دانشن موثر ضمن حفظ رابطه مناسب معلم شاگردی، همواره با تکمعلمی -

 کنند.آموزان کار کنند همراه آنان کار میمعلمین موثر به جای این که در مقابل و یا برای دانش -

هاست. برای ایجاد چنین ارتباطی آموزان و حفظ احترام آنارتباطات متقابل مفید مستلزم مسوولیت دادن به دانش -

 آموزان چون بزرگساالن رفتار شود.های متوسطه، الزم است که با دانشدورهدر 

 ها مشارکت کنند.گیریدهند در تصمیمآموزان اجازه میمعلمین موثر به دانش -

 .کنندمستقیم با آنان میآموزان معتقدند که معلمان موثر وقت بیشتری را صرف ارتباط متقابل و کار دانش -

های مشتتتترم با اند. به لطیفه گویی تمایل دارند. آنان برای بازی و شتتترکت در فعالیتمعلمین موثر شتتتوخ طبع -

 (30: 1386زاده و دیگران، حائری)بیگمشوند. قدم میآموزانشان پیشدانش

 گیرینتیجه
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با استفاده از  اساسی دارد و آموزان نقشاعی کردن دانشمعلم در اجتم  با توجه به این که تربیت اجتماعی مهم است

چالش های پیش آموزان تاثیر به سزایی داشته باشد. تواند در اجتماعی کردن دانششود میهایی که به بیان میروش

ی ارتباطات و به هم پیوستگی جامعه در آموزش، انفجار اطالعات، توسعهآموزان تربیت اجتماعی دانشروی گستر 

تربیت اجتماعی جهانی، نگاه  و نیاز به اموزش عالی را با چالش های جدید مواجه ساخته است. در این راستا بر نیاز به 

های رسمی های پرورشی و اجتماعی در مدارس در کنار فعالیتفعالیت. شودهای آموزش عالی تاکید میدر محیط

ها، به رشد عالیق، استعدادها و دهد تا با استفاده از آنیآموزان قرار مهایی را در اختیار دانشمدارس فرصت

های های خود بپردازند و خود را برای یک زندگی شایسته ش لی و اجتماعی آماده سازند یکی از ویژگیتوانمندی

رغبت آموزان با میل و ها اجباری وجود ندارد و دانشهای پرورشی و اجتماعی این است که در انجام دادن آنفعالیت

نظر است که با تشویق هایی مورد رسند. در این پژوهش فعالیتپردازند و به رضایت خاطر میها میبه انتخاب آن

های خود واقف آنان را به استعدادها و ارزشآموزان به کار گروهی، کار انفرادی، شرکت در خدمات اجتماعی و....دانش

:                             توان پیشنهادات زیر را مطرح نمودآموزان میشلذا در راستای تحقق تربیت اجتماعی دانسازد.   

 لهای تربیتی و اجتماعی در مدارسآشنایی معلمان و مربیان با انواع فعالیت -

 لهای اجتماعی و تربیتی با ابعاد مختلف در مدارسهای فعالیتها، اهداف و ارزشآشنایی با ویژگی -

 لآموزانهای رسمی در مدارس و ارائه فعالیت موثر به دانشبرنامه با با فعالیتهای فوقفعالیتمقایسه  -

 لهای تربیتی و اجتماعی در مدارسنقد و بررسی فعالیت -

 در پرتو نظام معیار اسالمی توسط معلمانل بازشناسی، حفظ و اصالح آداب، رسوم -

 آموزانلدانشتهیه امکانات تفریحی سالم برای -

 آموزانلبرقراری روابط سود بخش و مفید بین معلم و دانش -

 آموزانلسازی برنامه تحصیلی دانشتکمیل و غنی-

 آموزان در مدرسهلتقویت قدرت تفکر دانش-

 آموزان در مدرسهلهای اظهار نظر کردن و حرف زدن دانشفراهم کردن فرصت -
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