
 

 دانشگاه فرهنگیان 

 فصلنامۀ علمی تخصصی

 پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 0011دورۀ سوم، شماره سوم، پاییز 

های معلم در آموزش و تربیت ها و شایستگیشناسایی مهارت

 اجتماعی و سیاسی
 0 علی شیروانی شیری                                                     1/1/0911ارسال:   

 9زهرا دهقانی 1، ساجده جهرمی                                              11/3/0011پذیرش: 

 چکیده
تربیت های موردنیاز معلمی در آموزش و ها و شایستگیهدف این پژوهش شناسایی مهارت

آموزان است. پژوهشگران در این مطالعه تالش کردند تا به این سیاسی و اجتماعی دانش

های موردنیاز معلمی در آموزش و تربیت سیاسی و اجتماعی ها و شایستگیپرسش که مهارت

اند؟، پاسخ دهند. برای پاسخ به این پرسش اساسی، از روش بررسی اسنادی آموزان کدمدانش

تفسیری در تحلیل اطالعات استفاده شده است.  -اطالعات و از روش تحلیلی آوریدر جمع

وپرورش نقش مهمی در آموزش و تربیت سیاسی ها حاکی از آن است که نظام آموزشیافته

آموزان های اجتماعی پایه در دانشآموزان دارد. معلم با ایجاد و تقویت مهارتو اجتماعی دانش

اند از؛ وحدت، دادن اصول تربیت اجتماعی که عبارتعمل قرار کند تا با راهنمایسعی می

مسئولیت، عدالت و مشارکت به اهداف تربیت اجتماعی نائل شود. در تربیت سیاسی 

ی، اند از؛ آزادهای تربیت سیاسی که عبارترود که معلم به مؤلفهآموزان نیز انتظار میدانش

جدی داشته باشد چراکه تربیت سیاسی منجر استقالل، عدالت و دادن آگاهی سیاسی، توجه 

شود که آن نیز به معنای افزایش مشارکت مسئوالنه به توسعه سیاسی در سطح جامعه می

 آحاد افراد جامعه در سرنوشت سیاسی خود و جامعه خود خواهد بود.

 آموزانتربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، معلم، دانش ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ــرورت اجتناب ــامل ابعاد متعددی   تربیت یک ض ــت و ش ــان اس ناپذیر در زندگی انس

ناوری  ف -ازجمله؛ تربیت سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، علمی    

شد. ازجمله مهم می و...  سمی     با سازوکارهای تربیت ملی و اهداف عالیه نظام ر ترین 

ان عنوماعی کودکان است و درواقع بهوپرورش هر کشور، تربیت سیاسی و اجتآموزش

ــب      منزله مکمل خانواده، به    ــت که در آن افراد همراه با تعلیم و کسـ ی کانونی اسـ

صر شوند )فاتحی معلومات تربیت می صفهانی، فتحی،  زاده، ن سه نیز  0980ا (. در مدر

 های درســی، موادعوامل مختلفی وجود دارند که در امر تربیت مؤثرند از قبیل برنامه

ی اندازهها بهیک از اینآموزشــی، ســازمان مدرســه و امکانات آموزشــی آن؛ ولی هیچ

ــت که به   ــی و چه تربیتی اهمیت ندارد، زیرا این معلم اس معلم، چه به لحاظ آموزش

سودمند و نتیجه   ی آن عوامل جان میهمه شد و آن را   گرداند؛ بنابراینبخش میبخ

ــت از معلمین مدارس به    می ــوامل تأثیرگذار در تربیت      ن مهمعنوابایسـ ترین عــــ

 آموزان اسـتفاده شود.دانش
شود؛ در حقیقت ما در مسیر های دیگر معنا میزندگی همه ما در ارتباط با انسان

زندگی نیازمند برقراری ارتباط با دیگران هستیم. کودکان همانند آب نهرهای باریک، 

ناگزیر روزی باید به دریای اجتماع وارد توانند مستقل و جدا باقی بمانند، همیشه نمی

شوند، بدیهی است حفظ موجودیت در برابر امواج خروشان اجتماع، احتیاج به 

سایه  در اجتماعی های اجتماعی قوی دارد؛ بنابراین رشـد و تحولمهارت

 شـدن و سازگاری و بـرقراری ارتـباط مطلوب با دیگران میسر است.اجتماعی

ی هایهایی آگاه، شایسته و متعهد؛ انسانهدف پرورش انسان در تربیت سیاسی

که خود را در برابر خدا و خلق خدا مسئول بدانند؛ در اداره و ساماندهی منطقه 

های سیاسی درونی همانند روابط با مردم و رعایت حقوق مأموریتی خود و دیگر عرصه

عمل  های خودف و مسئولیتالمللی به وظایآنان و بیرونی همانند مسائل جهانی و بین

 (.0911کنند )مسعودیان، بهشتی، 

های بیگانه در مورد تحریف اذهان نسل گذاریاز طرفی با توجه به تالش سیاست

ای و ساخت های ماهوارههای مجازی ازجمله شبکهجوان جامعه با استفاده از رسانه

هاى الزم ات و آگاهىکند نـسل جوان اطالع، ایجـاب مـىهای ضد فرهنگ بومیبرنامه
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دینى و اخالقى و متناسب با نیازهاى جامعه کسب کنند تـا بتوانند  مبانى اساس را بر

حضور و مشارکت مؤثر در جامعه، در برابر ترفندهاى بیگانگان بایستند و از  بر عالوه

منظورى مستلزم  چـنین . تـحققاسالمى و فرهنگ ملی دفاع کنند مـقدسنظام 

 است. ویژه کودکان و نوجوانانسیاسى و اجتماعی افراد جامعه به تربیت

و تربیت کودک نقش بسیار تأثیرگذاری دارد اما به دلیل  هرچند خانواده در تعلیم

 تواند به میزانها و متفاوت بودن امکانات، این تعالیم نمیهای خانوادهناهمگونی آموزه

رو نظام آموزش رسمی آینده آماده کند. ازاینالزم کودکان و نوجوانان را برای جامعه 

 کند.می کمک شایانی در تربیت سیاسی، اجتماعی، اخالقی و...

آفرین در فرآیند آموزشی و ای تأثیرگذار و تحولمعلم در نظام آموزشی مؤلفه

تربیتی است. این اهمیت تا آنجاست که برخی معتقدند معلم، کارایی و کفایت او، 

ه ها بر این باورند کمای کفایت و کارایی هر نظام آموزشی است. ژاپنیی تمام نآیینه

؛ 0919ی شایستگی معلمان آن است )رضایی، اندازهشایستگی هر نظام آموزشی به

ه کطورکلی، باور و ایمان مربی، نقشی اساسی دارد چنان(. در امر مهم تربیت به19

با نیت او همگون گردد، شنونده،  هرگاه گفتار گوینده»فرمایند: حضرت علی )ع( می

در دل  خوبیهمگون باشد، گفتارش بهپذیرد و هرگاه گفتار با نیت او ناگفتارش را می

(. 19: 0983محمدی، )خان "ثانیاً، مربی باید اهل عمل باشد  «نشیندشنونده نمی

خود  هکسی ک"نماید:گونه بیان میامام علی )ع( کارکرد مثبت عامل بودن مربی را این

که به تعلیم دیگران بپردازد، خود را بسازد؛ دهد، باید پیش از آنرا رهبر مردم قرار می

یم که خود را تعلکه به گفتار، تربیت کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آنو پیش از آن

که، دیگری را تعلیم دهد و ادب دهد و ادب کند، سزاوارتر به تعظیم است از آن

 (.31لبالغه، حکمت ا)نهج "بیاموزد

با توجه به مطالب فوق، ضرورت پژوهش علمی و توجه به مسئله تربیت اجتماعی 

دهند می و جوانان جامعه را تشکیل نوجوانان عظیم آموزان که خیلو سیاسی دانش

 بر کسی پوشیده نیست.

های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی ها و مهارتدر این پژوهش، شایستگی

 کهازآنجایی"گیرد. ی کاربردی موردمطالعه قرار میآموزان عصر حاضر به شیوهشدان

تواند در رشد و بالندگی و هویت فرد و تبلور اجتماعی است، می وپرورش نهادیآموزش
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 ریزی درگذاری و برنامهرو سرمایهشخصیت وی نقش بسیار مهمی پیدا کند. ازاین

اندرکاران و مسئوالن ترین وظایف دستو مهم ترینوپرورش از حساسوزارت آموزش

 (.013: 0981)رازانی، کلدی،  "ای برخوردار باشدجامعه است و باید از اولویت ویژه

اگر افراد جامعه از تربیت واالی اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند و شخصیت 

عالی پیشرفت و تها بنا بر اقتضائات جامعه، متناسب با فرهنگ سیاسی و اجتماعی، آن

ها داشته باشد، مسیر بالندگی جامعه هموار خواهد بود؛ در غیر این صورت، دیگر تالش

ی جامعه نخواهد داشت؛ بنابراین باید در مسیر و ساختارها، تأثیر چندانی در توسعه

ساز تربیت اجتماعی و سیاسی نسل جوان و نوجوان جامعه که در حقیقت نسل آینده

شود مگر آنکه اوالً برای آن ساختاری ند کوشید. این امر محقق نمیباشجامعه می

نظری و منطقی فراهم شود تا فرآیند تربیت سیاسی و اجتماعی نظام آموزشی بر 

ها و های محکمی بنا گردد و ثانیاً مربیان و معلمان مهارتمبانی و اصول و روش

 آموزانو اجتماعی دانشهای موردنیاز معلمی در آموزش و تربیت سیاسی شایستگی

 را کسب کرده باشند.

 ردنیازهای موها و شایستگیمهارت نویسندگان در این مقاله به شناسایی و بررسی

ازآنجاکه جامعه ایران پردازند. آموزان میمعلمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش

ـو، مـتعهد جهاى آگاه، حساس به مسائل جامعه، مشارکتدر عصر حاضر نیازمند انسان

ـاید جـامعه ب رسـمى و تربیتاست، لذا تعلیم  و دینى هاى انسانىو پایبـند به ارزش

ها و مـطابق بـا این الزامات، با تدارک معلمان آگاه و متعهد که دارای شایستگی

هاى درسى، امکان رشد شخصیت های الزم باشند و نیز اجرای مناسب برنامهمهارت

 اى فراهممختلف و ازجمله بعد اجتماعى و سیاسى را به نحو شایستهافراد در ابعاد 

 .کند

دینى  ساالرىپایه تفکر مردم بر که تربیت سیاسى در نظام جمهورى اسالمى ایران

سو جوان بودن جمعیت اى برخوردار است. از یکاولویت ویژه از شکل گرفته اسـت،

کند نـسل جوان اطالعات و گى، ایجـاب مـىدیگر تهاجم فرهندر کشور ما و از سوی 

دینى و اخالقى و متناسب با نیازهاى جامعه کسب  مبانى اساس هاى الزم را برآگاهى

حضور و مشارکت مؤثر در جامعه، در برابر ترفندهاى بیگانگان  بر کنند تـا بتواند عالوه

شور ما، در ک سیاسى بیتتر . متأسفانهبایستند و از نظام مـقدس اسالمى دفاع کنند
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 است شود. بنابراین الزمطور که شایسته است موردتوجه نیست و اجـرا نمىآن

 براى مسئولین نظام آموزشى کشور، به این امر مهم توجه نموده و شرایط الزم را

سیاسى کودکان و نوجوانان و سایر اقشار جامعه فراهم کنند تا عالوه بر تربیت  تربیت

اعتنایى جوانان نسبت به ، تـبعات نـامطلوبى مانند بىو شایسته ى کارداننیروها

گیر بیگانگان دامن و تبلیغات هاهجمه پذیرى آنان در برابرسرنوشت کشور و آسیب

 (.0981قوام، پور، ابراهیمیجامعه نگردد )رضوی، ملکی، عباس

مه سان باید با توجه به هجانبه و متعادل شخصیت انکه تربیت همهبا توجه به این

های جودی وی صورت گیرد و بعد سیاسی و اجتماعی نیز یکی از ابعاد و ساحت

طور ویژه به شناسایی و ها و ابعاد اساسی وجود آدمی است، در این پژوهش بهساحت

های موردنیاز معلم برای تربیت این بعد از تربیت ها و شایستگیبررسی مهارت

پژوهشگران در این مطالعه در تالش هستند تا به این نابراین، شده است؛ بپرداخته

های موردنیاز معلمی در آموزش و تربیت سیاسی و ها و شایستگیپرسش که مهارت

 اند؟، پاسخ دهند.آموزان کدماجتماعی دانش

 ی تحقیقپیشینه

 نگر و بـا قـدرتبا بینش سیاسى جامع افرادى یافته نـیازمندیک جامعه تـوسعه" 

وتحلیل سـیاسى است. بر این اساس، تـوسعه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى باالى تجزیه

: 0981قوام، پور، ابراهیمی)رضوی، ملکی، عباس "نیازمند یک فرهنگ غنى و پویاست

آن )رفتارهایی مانند: دوستی، محبت، پذیرش و  (. خانواده و رفتارهای اعضای10

احترام متقابل و ایجاد احساس امنیت و آرامش( نقش معناداری در رشد اجتماعی و 

نفس و قدرت سازگاری بیشتر فرزندان داشته است. مونتمایور روابط والدین اعتمادبه

ه عوامل بیرون یافته و متوجی نوجوانی و جوانی را کاهشبا فرزندانشان در طول دوره

کند که بر روند رشد اجتماعی آنان تأثیرگذار است. خانواده اولین از خانواده تلقی می

جوان شناسی رفتار نومکان رشد شخصیت است که در مقابله با منابع استرس و آسیب

باشد. گیری تنش میمؤثر بوده و در صورت عدم ایفای نقش صحیح، منبعی برای شکل

های دوستی و اجتماعی بار آوردن دانشجو و در پیوستن به گروهدانشگاه و مدرسه 

ی نوجوانی و جوانی باشند که حتی اثر آن در دورهآموز عامل بسیار مؤثری میدانش
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هایی را بیش از خانواده است. همچنین استادان و مربیان باید در تدریس خود، روش

ی تحقیق گروهی و به ارائهطور غیرمستقیم مجبور کارگیرند که دانشجویان بهبه

های اجتماعی آنان گزارش نتیجه به همکالسان خود باشند تا از این طریق مهارت

د های دوستی در تعلیم و تربیت بایتقویت گردد. در تبیین نقش عامل دوستی و گروه

گفت نوجوانان و جوانان همبستگی متقابل، دوستی داشتن و دوست بودن را بسیار 

ی مناسبی برای اجتماعی شدن توأم ها برای آنان زمینهنند و دوستیکمهم تلقی می

 شدتبا نشان دادن حس همکاری است. فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیای امروز به

های آموزشی در روابط اجتماعی تأثیر گذاشته است. ایزن باخ یکی از بهترین روش

ه داند کداری و فناوری اطالعات میبرای قشر جوان را استفاده از وسایل دیداری، شنی

 یتر باشد نتیجهی موردنظر جذابهرچه این وسایل با توجه به سن و فرهنگ جامعه

آموزش مثبت خواهد بود؛ بنابراین بین دانش و آگاهی معلمان از فناوری آموزشی و 

 یکاربرد وسایل آموزشی از سوی معلمان در فرآیند یاددهی و میزان یادگیری رابطه

معناداری وجود دارد. عالوه بر این فناوری اطالعات و ارتباطات، الگوی فکری آموزش 

مطالعات (. 013: 0919عقدا، کند. )افخمیتر میهای موجود را غنیرا دگرگون و مدل

پذیرى یا تربیت سیاسى نیز حکایت از آن دارد که جامعه خصوص در شدهانجام

سالگى  09یا  01سنین  تام براى یادگیرى سیاسى هاى روانى الزتمایالت و آمادگى

ى و تربیت شهروند اهمیت دهنده، نشانشود. این نـتیجهخوبی در افراد تثبیت مـىبه

 (.111: 0989پور، )شارع"ویژه تربیت سیاسى در مقطع ابتدایى استبه

 روش پژوهش

آوری اطالعات جمعگیرد. روش های کیفی قرار میاین پژوهش در زمره پژوهش

(، برای 0911) 0در این پژوهش، از بین چهار روش اصلی که مارشال و راسمن

اند، شیوه بررسی اسناد و مدارک است. بردهآوری اطالعات در تحقیق کیفی نامجمع

تواند از آن برای شده است که پژوهشگر میهای شناختهبررسی اسناد یکی از روش

نظران روش مزبور تر محتوای متن استفاده کند. صاحبتر و فهم عمیقبررسی دقیق

دانند زیرا این شیوه نوعی استراتژی تحلیلی است. این روش از ترین روش میرا جامع

تر است. اسناد و مدارکی که در این پژوهش موردبررسی های کیفی، عینیسایر روش
                                                           

1 -Marshal.Rasman 
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یسندگان و گیرند، متون تألیفی مرتبط با موضوع پژوهش از سوی نوقرار می

 گران در این زمینه علمی خواهد بود.پژوهش

 مبانی نظری

 تربیت

هُوَ "در قرآن کریم از تربیت و پرورش و روح و روان انسان تعبیر به تزکیه شده است 

 وَ الحِکمَۀَ تَبَالَّذِی بَعَثَ فِی االُمِّیِّنَ رَسُلًا مِّنهُم یَتلُوا عَلَیهِم ءَایَتِهِ وَ یُزَکِّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِ

 .0وَ إِن کَانُوا مِن قَبلُ لَفِی ضَلَلٍ مُّبِینٍ

و باب تفعیل است. در این ریشه معنای زیادت و فزونی  "رَبَوَ"واژه تربیت از ریشه 

نوعی بازیافت؛ توان این معنی را بهأخذ گردیده است و در مشتقات مختلف آن می

ن به معنی فراهم کردن موجبات فزونی و ی آبنابراین واژه تربیت با توجه به ریشه

(، در قرآن، 0911(؛ اما به باور باقری )061: 0986نژاد، پرورش است )مرزوقی، اناری

چندان موردتوجه قرار نگرفته است زیرا این مفهوم در  "ورب"مفهوم تربیت از ریشه 

در  استعمال قرآن به معنی بزرگ کردن و رشد و نمو جنسی است. مراد از تربیت

و استعمال و مشتقات آن در رابطه با انسان،  "برب"اسالم کلمه تربیت از ماده 

 فراخنای وسیعی از آیات قرآن را در برگرفته است.

توان تعریف نسبتاً کامل و تفصیلی ذیل را بر اساس در خصوص تعریف تربیت، می

ساز لی زمینهجریان تعام"فلسفه تربیت اسالمی ارائه نمود: تربیت عبارت است از: 

گیری و اعتالی مداوم جامعه اسالم بر اساس ی افراد و شکلتکوین و تعالی پیوسته

ب ی مراتسوی تحقق حیات طیبه در همهنظام معیار اسالمی برای هدایت متربیان به

 "طور آگاهانه و اختیاری در این مسیر حرکت کنندای که آماده شوند بهگونهو ابعاد، به

 (.01: 0981حسنی، کشاورز، احمدی، زاده، )صادق

                                                           
و  نمایدها تالوت میبر آنای از خودشان برانگیخت که آیاتش را اوست که در میان امّیان فرستاده. 0

ها کتاب )آسمانی و معارف کند و به آنهای عقیدتی و اخالقی و عملی( پاکیزه میها را )پلیدیآن

 "ها پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند آموزد و حقیقت این است که آندینی و عقلی( می

 (.1)جمعه/
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گاهی ممکن است شبه تربیت جای تربیت را گرفته و این دو یکی تلقی گردند. 

اند شبه تربیت ذکر کرد. این سه مورد عبارت» توان سه مورد بارز برای کم میدست

شناختی های روشاین سه شبه تربیت، مالحظه«. تحمیل»و « تلقین»، «عادت»از: 

طور دقیق، با تربیت منطبق نیست. به کمک یک بهکنند که هیچایجاب میخاصی را 

توانیم تغییراتی را که ازنظر ما مطلوب است در افراد ایجاد عادت، تلقین و تحمیل می

های مالحظه اند، اما ازآنجاکه باکنیم. این تغییرات ایجادشده، هرچند خود مطلوب

 شوند.اند، تربیت محسوب نمیروش خاصی همراه

استوار است. از طریق فراهم کردن شرایط تکرار یک رفتار )مانند « تکرار»عادت بر 

یرات ایم تغیتوان آن را در فردی تثبیت نمود. در اینجا هرچند توانستهنمازخواندن( می

توان از طریق چنین میتوان آن را تربیت دانست. هممطلوب را ایجاد کنیم، اما نمی

. استوار است« هیبت»ردنظر را در کسی ایجاد نمود. تلقین بر تلقین، تغییرات مو

ای را نه به سبب استواری و معقولیت آن، بلکه تنها که کسی سخنی یا اندیشههنگامی

توان از پذیرد، تن به تلقین سپرده است. سرانجام، میبه دلیل هیبت گوینده آن می

استوار « زور»ود. تحمیل آشکارا بر تحمیل نیز برای ایجاد تغییرات موردنظر استفاده نم

توان شاهد ها در صورت تخلف، میاست. با واداشتن افراد به کاری و مجازات نمودن آن

ها بود؛ اما تحمیل نیز تربیت نیست. عادت، تلقین و تحمیل، انجام آن کار توسط آن

 (.0918ها را با تربیت اشتباه نمود )باقری، اند و نباید آنهر سه شبه تربیت

 تربیت اجتماعی

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ "آیه 

، مؤید این است که انسان فطرتی اجتماعی دارد. همچنین 0"أَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ أَتقَاکُم

سرنوشت افراد  1« یغیّر ما بقوم حتّی یغیروا ما بانفسهمان اهلل ال»بر اساس آیه شریفه 

یک جامعه به هم گره خورده و تغییر این سرنوشت مستلزم تغییر در همه افراد جامعه 

است. به دلیل وجود این پیوند مستحکم بین فرد و جامعه، در فرهنگ قرانی به 

 ت.بسیار تأکید شده اس پاسداری از این پیوند که از ملزومات آن تربیت اجتماعی است،

                                                           
 (09)حجرات/ . 0

 (00. )رعد/ 1
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جویی و به لحاظ ساختار شخصیت، موجودی انسان، به دلیل نیازمندی یا کمال

ی خصوص در آغاز زندگی در عرصهتوجهی بهاجتماعی است و هویت او تا حد قابل

شود؛ یعنی بینش، گرایش، کنش و منش انسان وپرداخته میزندگی اجتماعی ساخته

پذیرد، هرچند این تأثیر هرگز و سیاسی اجتماع تأثیر میاز نظام فرهنگی، اقتصادی 

صورت تابعی مطلق از وضع محیط اجتماعی درآورد؛ به آن پایه نیست که او را به

 یی عاملی بسیار مؤثر بر شخصیت و نحوهمثابهبنابراین هم باید شرایط اجتماعی را به

ر ی فردی در برابر این تأثیادهتوان با تکیه بر ارزندگی افراد در نظر بگیریم و هم می

اجتماعی مقاومت کرد و حتی با شناخت جامعه و قوانین حاکم بر تحوالت اجتماعی 

ریم باره، قرآن کتوان تأثیر مناسبی بر نظام اجتماعی گذاشت. دراینو عمل مناسب، می

ها از محیط پذیری بسیاری از انساندر آیات متعدد ضمن اشاره به واقعیت تأثیر

تماعی، با توجه به وجود اختیار و اراده در انسان، بر مسئولیت آدمی در برابر اجتماع اج

ی ابهمثتأکید کرده و به تغییر شرایط حاکم بر هر جامعه در صورت تحول افراد آن، به

 (.31: 0911سنّتی الهی تصریح نموده است )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 

ها و افراد مختلف در جامعه روابطی یست با گروهباانسان اجتماعی می"بنابراین 

را برقرار سازد. این روابط به دلیل پیچیدگی شخصیت و ماهیت اجتماعی و فردی 

آورد که باید بتواند بهترین شیوه را برای انسان، برای وی مسائلی را به وجود می

 (.063: 0986نژاد، )مرزوقی، اناری "برخورد با این مسائل بیابد و به آن عمل کند

ی همهاست که « جامعه فرهنگسطح »منظور از تربیت اجتماعی همان ارتقای 

مستقیم ی ابزارهای مستقیم و غیرعوامل فردی و اجتماعی در آن تأثیر دارند و همه

یات توان میدان عملآموزشی و تبلیغاتی باید جهت تحقق آن به کار گرفته شود و نمی

ی معین و راهکارهای آموزشی و تبلیغاتی را به یک یا دو حوزه و روش را به چند گونه

وپرورش و...( محدود نمود؛ اما در بین ند: دولت، صداوسیما، آموزشرا به چند ابزار )مان

های آن در تربیت سیاسی و وپرورش و نیرواین عوامل تأثیرگذار سازمان آموزش

آموزان نقش بسزایی دارد. بر این اساس معلمان در کالس درس موظف اجتماعی دانش

بایست با آگاهی داشتن ول میباشند که در وهله اآموزان میبه پرورش اجتماعی دانش

آموزان منزوی و اجتماعی را در کالس شناسایی های اجتماعی پایه، دانشاز مهارت

 کنند.

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87.html
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 اصول تربیت اجتماعی

 گیرد.ی تربیت اجتماعی مورد بحث قرار میدر این بخش، اصول اساسی در عرصه

 . حفظ و ارتقای فردیت0

ر گیری مدات خواهد کرد که به شکلتربیت اجتماعی هنگامی در مسیر مطلوب حرک

فردی بیانجامد. براین اساس، یکی از قواعد بنیادی تربیت اجتماعی این است که باید 

فردیت ممتاز و متمایز آدمی از دیگران تحقق یابد. حفظ و ارتقای فردیت درگرو رشد 

 فطرت، کرامت و حریت آدمی است. رشد فطرت، به بالیدن معرفت و گرایش ربوبی در

گیری خاص درونی است ی ظهور ظرفیتی و نیز جهتمنزلهشود و این بهفرد منجر می

شدن از جمع جلوگیری که از اضمحالل فرد در جمع یا از اضمحالل او به هنگام طرد

کند. همچنین، رشد احساس و کرامت و منزلت انسانی در درون فرد، هویتی درونی می

که فرد خود را چون ظرفی تهی ببیند که  شودبخشد و مانع از آن میبه وی می

. گیردها وقع شده، شکل میهای جماعتی که در آنخصایص وی تنها برحسب ویژگی

شود که فرد خود را در متن ویژه هنگامی آشکار میاهمیت این احساس کرامت، به

گیرد که یک جماعتی دون بیابد؛ در این صورت است که تعارضی در وی شکل می

احساس کرامت و سوی دیگر آن، فشار و اقتضای اجتماعی برای هماهنگ سوی آن، 

ی شدن با جمع است. سرانجام، رشد حریت در فرد به این معنا که وی خود را بنده

ترتیب، اصل حفظ و ایندهد. بهدیگری نسازد، هسته مقاوم درونی را در وی شکل می

د مانع از آن شود که آدمی چون ارتقای فردیت بیانگر آن است که تربیت اجتماعی بای

اراده، تنها با شور جمعی حرکت کند. در عوض، تربیت اجتماعی مستلزم عنصری بی

 فرد« مشارکت»حفظ فردیت و ارتقای آن است. تنها این امر است که معنای اصلی 

یابد و گرداند. تنها کسی که هویتی درونی در خویش میدر جمع را به آن بازمی

کند، در غیر این « مشارکت»تواند در جمع کند، میو حریت میاحساس کرامت 

 (.110: 0911کند )باقری، می« مشایعت»صورت، او تنها جمع را 

لشکر دارد که حقانیت خود را در سیاهیامام علی )ع(، مردم را از آن بر حذر می

 گمراهی ضرورت، عالمتجمع بجویند و اگر خود را محدود یا متروک یافتند، این را به

أَیُّهَا النَّاسُ، لَا تَسْتَوْحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّۀِ أَهْلِهِ، "گشتگی خویش ببینند: و گم
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 0فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَۀٍ شِبَعُهَا قَصِیرٌ وَ جُوعُهَا طَوِیلٌ؛

 گیریباید به شکلتوان دریافت که تربیت اجتماعی از مالحظه این موارد می

های اجتماعی بخش برخوردار شود و حرکتای هویتمایهفردی منجر شود که از درون

ی درونی باشد. بنابراین یکی از اصول و قواعد راهنما وی، برخاسته از بینش و انگیزه

در تربیت اجتماعی، حفظ و ارتقای فردیت آدمی است که محتوای این فردیت، بر 

 یت استوار است.فطرت، کرامت و حر

 اتّکا بر سنّت و فرهنگ و گزینش از آن. 2

سنّت، فرهنگ و روابط اجتماعی، دامنه و بستری است که فرد در عرصه و میدان 

آن  ناپذیری، مستلزمتأثیر آن قرار دارد. براین اساس، تربیت اجتماعی، به نحو اجتناب

در بستر فرهنگ و روابط  های اجتماعی واست که فرد، جایگاه خود را در دامنه سنت

های مختلف ای از راه و رسمهای اجتماعی و فرهنگی، آمیزهاجتماعی بازیابد. امّا سنّت

رو، تربیت اجتماعی مستلزم است که همه از اعتبار یکسان برخوردار نیستند. ازاین

رویکرد گزینشی از سنّت و فرهنگ خواهد بود. در تربیت اجتماعی، مربّیان باید به 

ی سنّت و فرهنگ، دست به انتخاب توانه سنّت و فرهنگ تکیه زنند و از مجموعهپش

تر است و فرد را در عرصه و میدان تأثیر آن قرار تر و موجهمواردی بزنند که معقول

 (.118: 0911دهند )باقری، 

 محوری. غلبه بر خود9

رای فرد مضمون این اصل، آن است که در تربیت اجتماعی، باید امکان آن را ب

ی مدار فردی، بتواند در محوری غلبه کند و با خروج از سلطهفراهم آوریم که بر خود

های مختلفی دارد که محوری گونههر دو مدار فردی و اجتماعی حرکت کند. خود

 شناختی، شناختی، عاطفی و ارتباطی.های هستیمحوریاند از: خودعبارت

عنوان معیار حال شناختی: خداوند از تدبیر خود بههستیمحوری الف( غلبه بر خود

به این نحو که به قصد آزمودن آدمی، وی را زمانی گوید؛ و وضع انسان سخن می

دهد؛ اما آدمی که حال و وضع خود در وسعت و زمانی در تنگنای معیشتی قرار می
                                                           

اى جمع شدند راست، از کمى روندگان نهراسید، زیرا اکثریت مردم بر گرد سفرهاى مردم در راه  0-

 البالغه، ترجمه دشتی(.نهج 110)خطبه  "که سیرى آن کوتاه، و گرسنگى آن طوالنى است 
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د گوید خداون، میداند، هرگاه در وسعت معیشتی قرار گیردرا معیار تدابیر الهی می

گوید خداوند وی را وی را گرامی داشته و هرگاه در تنگنای معیشتی قرار گیرد، می

که آدمی، یک مورد را برحسب حال و وضع خود، حاکی از خوار کرده است. درحالی

کند، خداوند از هر دو مورد با عنوان ی اهانت تلقی میاکرام و دیگری را نشانه

محوری هستی شناختی، مستلزم آن است که غلبه بر خود کند.یاد می« آزمون»

که هست، محاط در هستی بیکرانی ببیند که با علم، قدرت و چنانآدمی خود را آن

 (.100: 0911گردد )باقری، مشیّت الهی می

طور عمده در مدار فردی خود به محوری شناختی: کسانی که بهب( غلبه بر خود

مانند، دچار زمان در مدار اجتماعی بازمیهمآیند و از گردش گردش درمی

محوری آن است که فرد، در حد شوند. مقصود از این خودمحوری شناختی میخود

ی این ماند و امور را تنها از دریچهاطالعات موجود در مدار فردی خود، محدود می

ار مدنگرد. بنابراین تربیت اجتماعی مستلزم آن است که فرد، عالوه بر مدار می

ی مدار فردی، در مدار اجتماعی نیز به گردش درآید و امور را همچنان که از دریچه

 ی دیدگاه دیگران نیز بنگرد.بیند، از دریچهفردی می

امام علی )ع( در نامه به مالک اشتر، وی را به استمرار در برقراری ارتباط با مردم 

ردم را در ارزیابی امور به تحریف کند که قطع این ارتباط والی و متوصیه و اشاره می

ماندن در مدار شناختی خود، منجر به کوچک کند. بنابراین محدودشناختی دچار می

 کردنجلوهها و زیباکردن زیباییدیدن امور خطیر و بزرگ دیدن امور خُرد، زشت جلوه

 (.108: 0911شود )باقری، ها میزشتی

محوری، فرد اموری گونه از خود: در اینمحوری عاطفی و ارتباطیج( غلبه بر خود

سان، برای دیگران، مطلوب شمارد به همانرا که برای خود، مطلوب یا نامطلوب می

یت ی تربمحوری عاطفی و ارتباطی، الزمهآورد. غلبه بر خودیا نامطلوب به شمار نمی

آن محوری عاطفی است، هنوز خود را مهیّای اجتماعی است. فردی که دچار خود

نساخته است که به لحاظ عاطفی، عالوه بر گردش در مدار فردی در مدار اجتماعی 

 (.111: 0911نیز به گردش درآید )باقری، 

محوری گونه از خودنامه حضرت علی )ع( به امام حسن )ع( غلبه بر ایندر وصیت

رِکَ بَیْنَ غَیْرِکَ؛ فَأَحْبِبْ لِغَیْ یا بُنَیَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ"مطرح شده است: 



 79و. شیری شیروانی علی/ سیاسی و اجتماعی تربیت و آموزش در معلم هایشایستگی و هامهارت شناسایی

 

مَا تُحِبُّ لِنَفْسِک وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا، وَ لَا تَظْلِمْ کَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَ أَحْسِنْ کَمَا 

اسِ کَ، وَ ارْضَ مِنَ النَّتُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ، وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِ

 ؛0بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ

 . محبت و مودت0

ی تربیت اجتماعی است که الزم است محبت و مودت یکی از اصول مهم در عرصه

ی خود قرار دهند. کودکان لوحهها در روابط اجتماعی خود با دیگران آن را سرانسان

توانند در شوند میاز مهر و محبت تربیت میو نوجوانانی که در محیط سرشار 

عنوان کانون مهر و محبت برای دیگران باشند. بنابراین اگر همه افراد سالی بهبزرگ

رحم و مهربان باشند فضایلی همچون نیکوکاری، جامعه نسبت به یکدیگر غمخوار، دل

راحتی هشوند بهمدردی و ایثار که ازجمله ضروریات زندگی اجتماعی محسوب می

 کنند.ترویج پیدا می

 . وحدت1

ترین ارکان اندیشه اجتماعی و سیاسی است و به این معناست وحدت، یکی از مهم

که افراد هر گروه و یا هر جامعه در انجام امور همگام و همراه یکدیگر باشند. تضادها 

 را رها کنند و متناسب با عقاید مشترک خود دست دوستی بدهند.

 1؛«وًمِنُونَ إِخوَۀٌ فَأَصلِحُوا بَینَ أَخَوَیکُم وَالتَّقُوااهللَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَإِنَّمَاالمُ»

شود که معلم تر محسوب میی خود یک جامعه کوچکنوبهکالس درس نیز به

ای که ممکن است افراد آن تضادها و اختالفاتی در باشد، جامعهرهبر این جامعه می

آموزان ر و آراء خود داشته باشند. معلم باید به دانشظاهر جسمانی و حتی در افکا

 ی پوششتفهیم کند اگر دوستانشان ازلحاظ ظاهری از رنگ پوست گرفته تا نحوه

های گوناگون بودن و حتی اختالف در مذهب دلیلی بر لباس و حتی از قبایل و طایفه

                                                           
اى پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى  -0

پسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار، وست بدار، و آنچه را که براى خود نمىبراى دیگران نیز د

 گونه که دوست دارى به تو نیکى کنند، وگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنآن

دارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت بده آنچه را که براى دیگران زشت مى

 البالغه، ترجمه دشتی(.نهج 90)نامه  "پسندى ه براى خود مىک

ی مؤمنان باهم برادرند پس تمام اختالفات میان دو فرد یا دو گروه جز این نیست که همه - 1

 برادرانتان اصالح نمایید و از خدا پروا کنید شاید مورد ترحم قرار گیرید.
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امالً ی کرا به شیوهآموز باشد بنابراین باید دانشها نمیدشمنی و تفرقه در بین آن

منطقی توجیه کرد که اختالف در رنگ پوست علتی ندارد مگر به خواست خداوند و 

 ها یکدیگر را بشناسند.با این هدف بزرگ که انسان

 یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ»

 0؛«أَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ أَتقَاکُم

آموز بداند مثال در جامعه ایران باید دانشعنواندر توجیه اختالف در مذاهب، به

که تفاوت در مذهب شیعه و سنی به معنای تفاوت و اختالف در دین نیست همه ما 

روزه، حج، مسلمانیم. خدای واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد، قبله واحد، معاد، نماز، 

باشد. معروف و نهی از منکر، همگی از مشترکات و عقاید یکسان ما میجهاد، امربه

 خواهند از اینباشد و دشمنان سرزمین ما میها میپس مشترکات ما بیشتر از تفاوت

نمان افکنی کنند تا سرزمیهای کوچک استفاده کنند و بین ما مسلمانان اختالفتفاوت

 بیاورند. را از چنگ ما بیرون

  . مسئولیت6

عنوان عضوی از پیکر اسالم با توجه به اصل وحدت که هر یک از مسلمانان را به

ی اسالمی نسبت به مسائل موجود سیاسی و اجتماعی نماید اعضای جامعهمحسوب می

کنند و این همان اصلی است که در فرهنگ تفاوت نبوده، احساس مسئولیت میبی

معروف و نهی از حضرت امیر )ع( مؤکداً مورد تأکید است. امربهی اسالم و نیز سیره

منکر، احقاق حق مظلوم و مقابله با ظالم و تالش در جهت اصالح و بهسازی امور 

های سیاسی و اجتماعی است که سیاسی و اجتماعی ازجمله مصادیق بارز مسئولیت

اب حساجتماعی افراد بهترین وظایف سیاسی و عنوان یکی از مهمها بهپرداختن به آن

ی )مرزوق "آیند و نشانه ایمان تلقی شده و موجب هدایت و رستگاری خواهد گردید می

 (.036:0986نژاد، و اناری

آموز متناسب با توانایی، عالقه معلمان بهتر است که در کالس درس به هر دانش

ان حداقل در آموزهایی را واگذار کنند. سعی گردد که دانشو استعدادش مسئولیت

ی اهآموزان در برنامهتوان از دانشیک فعالیت قبول مسئولیت نمایند. همچنین می

                                                           
ر وسیله یکدیگها قراردادیم تا بدینها و قبیلها را ملتای مردم شما را از مرد و زنی آفریدیم و شم - 0

 (.09شما نزد خدا باتقواترین شماست )حجرات/ ترینرا بازشناسید. همانا گرامی
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 اجرایی مدرسه نیز استفاده نمود:

های هنری اقدام به ارائه توانند با تشکیل تشکلالف. مربیان هنر در مدارس می

، نقاشی های سرود،آموزان بنمایند. تشکیل گروههایی هنری برای دانشمسئولیت

ط ها توسهای اجرایی آنهایی است که مسئولیتروزنامه دیواری، تئاتر ازجمله تشکل

 باشد.اجرا میآموزان قابلدانش

 آموزان درتوانند با توجه به عالقه و توانایی دانشبدنی میب. مربیان تربیت

 های ورزشی تشکیل دهند و مسئولیت هدایت و رهبری وهای ورزشی، تیمفعالیت

 ها را به خود اعضای گروه محول کنند.داوری در این تیم

وقت در مدارس حضور صورت پارهج. با توجه به اینکه مربیان بهداشت غالباً به

آموزان توانند برخی از دانشکنند و یا به دلیل سنگینی بار مسئولیت، میپیدا می

آموزان ظایف را به دانشهای الزم قسمتی از وتوانمند را شناسایی نموده و با آموزش

 تفویض نمایند.

خوانی قرآن های تجوید و روانآموزانی که دورهتواند از دانشد. معلم قرآن می

 اند دعوت کند تا با تشکیلای در مراکز دارالقرآن گذراندهصورت دورهکریم که قبالً به

 مند گردانند.آموزان را نیز بهرههای آموزشی سایر دانشکالس

توانند با دادن یک نقش مسئولیتی نظیر؛ ن مربیان مراکز آموزشی میهمچنی

 یآموزی انتخاب نمایندهعنوان شوراهای دانشآموزان بهبرگزیده شدن برخی از دانش

کالسی، تعیین مسئول مراقبت از وسایل آموزشی موجود در کالس به افزایش مقبولیت 

 این افراد در میان همساالن کمک کنند.

 ت. عدال3

یکی از اصول تربیت اجتماعی اصل عدالت است. خداوند متعال در قرآن عدالت 

إِنَّ اهللَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ »فرماید داند و میعنوان یک اصل ضروری بر همگان میرا به

بنابراین مفهوم عدالت را « دهداإلِحسَانِ؛ همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می

آموز آموز نهادینه سازد تا در زمان حال و آینده دانشر وجود دانشباید از همان ابتدا د

 بتواند رفتاری توأم با انصاف داشته باشد.

 مشارکت .8

آموزان در ارائه مطالب درسی نیست برای تولید دانایی راهی جز حضور فعال دانش
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مختلف آموزشی های ها را در برنامهآموز مشورت خواست و آنو در این راه باید از دانش

واحد بودن خارج شوند  معلمان باید در کالس درس از متکلم .و پرورشی شرکت داد

 آموزان دهند.و در کالس نقش بیشتری به دانش

 های اجتماعی پایهمهارت

در ایجاد یک رابطه اجتماعی مطلوب بین فردی عواملی چون ارتباط چشمی، 

پرسی با ناسب، چگونگی صدا، احوالی اجتماعی مای مناسب، فاصلهبیانات چهره

 شوند.دیگران، آراستگی و بهداشت و... مؤثر واقع می

. ارتباط چشمی: توانایی ایجاد ارتباط چشمی با دیگران هنگام گوش دادن به 0

ی زمانی کم برای یک دورهزنید دستها حرف میکه با آنها و یا هنگامیسخن آن

 ه مخاطب احساس ارزشمندی نماید.وسیلباشد تا بدینکوتاه الزم می

ای ای: خندیدن، ابراز عالقه و ابراز نفرت و... ازجمله بیانات چهره. بیانات چهره1

توانند در ارتباطات اجتماعی و تعامالت بین فردی مؤثر واقع غیرکالمی هستند که می

 شوند.

ر بگیریم قراای نسبت به فرد مقابل . فاصله اجتماعی: دانستن اینکه در چه فاصله9

و چه موقع زمان برقراری تماس بدنی است در ایجاد یک ارتباط مطلوب بسیار مهم 

 است.

. آراستگی و بهداشت: آراستگی و بهداشت غالباً محبوبیت و پذیرش فرد توسط 0

 دهد.اطرافیان را افزایش می

. چگونگی صدا: حجم صدا، زیری و بمی صدا، میزان گفتار، وضوح و محتوا 1

 در چگونگی و استمرار ارتباط و تعامل بین فردی تأثیرگذارند. همگی

د که باشپرسی با دیگران: آغاز ارتباط مثبت غالباً با احوالپرسی همراه می. احوال6

 انجامد.این امر به ترویج صمیمیت و دلگرمی در طرفین می

کردن، ای مناسب سن، بیان احساسات، سؤال های محاوره. گفتگو کردن: مهارت3

دادن، ابراز عالقه، پاسخ دادن به پرسش دیگران همگی در برقراری ارتباط اهمیت گوش

 دارند.

بازی و کار کردن با دیگران: رعایت کردن مقررات، مشارکت، قول دادن،  .8

کردن، نوبت گرفتن، تعارف با دیگران، قدردانی و ابراز تأسف از ضوابط اجتماعی کمک
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 باشد.ر مشارکتی ازجمله بازی میالزم در جریان هر کا

نشاندن خشم خود، تحمل . حل کردن تعارضات درونی: مهار پرخاشگری، فرو1

را است گهای مثبت شخصیتی یک فرد تعاملخشم دیگران و پذیرش انتقاد از ویژگی

 شود.ها غالباً موجب تقویت پذیرش او از جانب افراد جامعه میکه این ویژگی

 اعیاهداف تربیت اجتم

هدف از تربیت اجتماعی رسیدن به روابط خانوادگی سالم، روابط مهرآمیز با 

 معروف وی ارحام، عدل و قسط، برادری و تعاون و همبستگی ملی، امربهدیگران، صله

پذیری و مشارکت، تولی و تبری، ایثار و نهی از منکر، احترام به قانون، نظم، مسئولیت

حترام به شخصیت و رعایت حقوق، مقاومت در برابر صدر و تحمل آراء، اگذشت، سعه

رسد که متربی در یک محیط باشد؛ که این اهداف زمانی به تحقق میتبلیغات می

حت های برجسته تتربیتی رسمی همچون مدرسه و تحت نظر مربیانی با چنین ویژگی

لم های صحیح و ساتعلیم قرار گیرد تا خوی و سرشت او از همان ابتدا با ویژگی

 شود.اجتماعی مأنوس شود. به برخی از این اهداف در ذیل اشاره می

 خواهیها و مراعات انصاف و عدالترعایت حقوق انسان .0

یکی از اهداف مهم تربیت اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی است که منظور از 

واطف عآن این است که انسان نسبت به حقوق دیگران از حق تجاوز نکند و تحت تأثیر 

و احساسات قرار نگرفته، از راه راست منحرف نشود. عدالت و دادگری به معنای انصاف، 

های درونی هر انسان است و تمام آحاد مردم در هر زمان و مکان در یکی از خواسته

کنند و با ناقضین باشند و با تمام توان از حریم آن دفاع میهر حالت طرفدار آن می

د در کنند. خداونند و تقابالً اهل قسط را به انجام آن تشویق میخیزآن به ستیز برمی

قرآن مجید، اهل ایمان و بندگانش را به مراعات عدل و انصاف دعوت نموده و از آنان 

سوی آن سوق دهند: ی مسلمین را بهخواهد پیوسته طرفدار عدل بوده و جامعهمی

( )مرزوقی، 091)نساء، آیه « مِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّا»

 (.8: 0986نژاد، اناری

اند و وقتی از حضرت پرسیده شد امام علی )ع( عدالت را برترین فضیلت دانسته"

که عدالت برتر است یا سخاوت، پاسخ دادند که عدالت هر چیز را در جای خود قرار 

سازد، عدالت قانونی فراگیر و همگانی مسیرش خارج می دهد، اما سخاوت آن را ازمی
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است، ولی سخاوت و بخشندگی جنبه خصوصی دارد پس عدالت برتر از سخاوت 

 (.093البالغه؛ حکمت )نهج"است

 روابط خانوادگی سالم .1

ی اجتماعی اوست که ترین رابطهترین و مهماش ابتداییروابط فرد با خانواده"

گیری و تداوم زندگی خانوادگی و آمادگی برای آن، ته شود. شکلباید به آن پرداخ

های تربیت اجتماعی است. اهمیت خانواده به ترین مؤلفهترین و اساسییکی از اصلی

علت نقش چشمگیر آن در رشد فرد و آزادی جامعه است؛ زیرا با برطرف شدن بخش 

تواند با برخورداری از مهمی از نیازهای جسمانی و عاطفی فرد در خانواده، او می

 سالمت جسمی و روانی کامل به ایفای وظایف فردی و اجتماعی خود بپردازد.

های اجتماعی عالمه طباطبایی نیز خانواده از اهمیت و حساسیت در اندیشه

خاصی برخوردار است. وی خانواده را نخستین اجتماع بشری و امری فطری و مقدس 

سی، تولید نسل و ایمنی از فحشا و فساد که مخل داند که باهدف رفع نیاز جنمی

شود و محبت به فرزند و آرامش و تسکین مرد و زن سعادت آدمی است بنا نهاده می

 (.81: 0911)عابدی، نیلی، "در کنار یکدیگر اصول اساسی در آن است 

 احترام به قانون .9

یگر از اهداف ی احترام به قانون و التزام به رعایت آن، یکی دپرورش روحیه

اجتماعی نظام آموزشی است. از دیدگاه عالمه طباطبایی، برای حفظ اجتماع از 

نظمی و متالشی شدن و منافع افراد از ضایع شدن، وجود قانون ضروری است و اما بی

خواه بشر از هر از سوی دیگر، عالمه از این نکته نیز غافل نیست که طبع آزادی

پذیرد و رعایت است و قانون را تنها بدان سبب می محدودیت و ممنوعیتی گریزان

اند دکم بخشی از آزادی خویش را حفظ کند؛ زیرا میکند که از این راه بتواند دستمی

آید که ممکن است کل آزادی وی ومرج و آشوبی در جامعه پدید میبدون قانون هرج

 (.81: 0911را مختل نماید )عابدی، نیلی،

 هی از منکرمعروف و نامربه .0

باشد و تأثیر متقابل انسان و جامعه امری کامالً انسان موجودی اجتماعی می

ها بدیهی است. روابط اجتماعی بر اساس اصول فطری و عقلی پیوندهایی را بین انسان

اند. مسلم ی آن افراد جامعه دارای سرنوشت مشترکی شدهواسطهایجاد نموده که به
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تواند در سرنوشت فرد و جامعه یک از اعضای جامعه میاست هرگونه رفتاری از هر 

تأثیرگذار باشد. لذا برای حفظ و بقای جامعه، همگان نوعی مسئولیت نسبت به رفتار 

و اعمال یکدیگر دارند. به همین دلیل جامعه نیازمند یک نظارت اجتماعی است. دین 

گانی معرفی نموده و معروف و نهی از منکر را برای نظارت هماسالم سازوکار امربه

مدعی است در صورت اجرای آن بقا و سالمت فرد و جامعه تضمین خواهد شد. 

عنوان دو اصل نظارت همگانی، به تمام افراد اجازه معروف و نهی از منکر بهامربه

دهند با هر نوع کج روی و هنجارشکنی در حد توان خود مقابله نمایند و می

ا از چنین ضمانت اجرایی در جامعه برخوردار باشند، ها و هنجارهکه ارزشدرصورتی

شود که هنجارها را نقض نماید. در این صورت، امنیت، آرامش و کمتر کسی پیدا می

ه، زادگردند )قلیشود و کنش فردی و اجتماعی تسهیل میاعتماد بر جامعه حاکم می

 (0: 0911رجبی، 

معروف و نهی از منکر و مربهدر همین راستاست که در اسالم تأکید زیادی بر ا

مْ وَ لْتَکُنْ مِنْکُ "احقاق حق و مقابله با ظالم و امور اجتماعی دیگر صورت گرفته است.

 0؛أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 آموزانوپرورش در تربیت اجتماعی دانشزش. نقش نظام آمو1

از نقاط قوت یک نظام تربیتى، رها شدن از دایره تنگ و بسته فردیت و عالیق 

گذاری یک دستگاه تعلیم و تربیت، توان از معیارهاى ارزشفردى است تا جایى که می

 وسعت نظر و عمق توجه آن به جامعه و اهداف آن را برشمرد؛ بنابراین، در نظام

کارگیری های مختلفی برای بهها و شیوهوپرورش باید به دنبال برنامهآموزش

ای باشیم تا از این طریق بتوانیم آنان های درون و فرا مدرسهآموزان در فعالیتدانش

های فردی چون اهل فکر و اندیشه، مطلع، متعهد و را افرادی افزون بر توانمندی

حویل کرده، تهای بین فردی و اجتماعی باال تربیتمتخصص بودن، افرادی با توانمندی

آموزانی که شود که برخی از دانشنظام مقدس اسالمی نماییم. گاهی مشاهده می

                                                           
و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صالح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر  - 0

ی هدایت خلق هستند و رستگار خواهند بود اسطهکرده و از بدکاری نهی کنند که به حقیقت، و

 (010ی عمران، آیه)آل"
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جامعه انتظار رشد اجتماعی را از آنان دارد در روابط اجتماعی خود دچار نارسایی 

اجتماع، فردی  گیر ازکـنارهها کـودک اصالح این نارساییشوند که در صورت عدممی

ناپذیری به فرد و جامعه گردد که از این طریق صدمات جبرانگیر میمنزوی و گوشه

 شود.وارد می

ه آموزان بهای اجتماعی با دانشتواند در گفتمانمدرنیسم معلم میدر نگاه پست

یک  عنواندنبال تقویت بعد فردی و اجتماعی آنان باشد تا در سطح جامعه نه صرفاً به

روند خوب بلکه در نقش شهروند منتقد نسبت به فرهنگ حاکم، ظهور پیدا کنند. شه

ی دموکراسی در فرایند گفتمان اجتماعی دانست توان پرورش روحیهنقش معلم را می

 (.13: 0919تا دموکراسی در جامعه تحقق یابد )رضایی، 

دد و گربرخی از عوامل موقعیتی که موجب کاهش و تضعیف روابط اجتماعی می

 اند از:آورد عبارتزمینه انزوا و تنهایی را پدید می

خاتمه یافتن یک ارتباط عاطفی بسته، مانند آنچه در اثر طالق و یا مرگ همسر  .0

 باشد.افتد و اثر نامطلوب آن بر فرزندان مشهود میساالن اتفاق میدر بزرگ

 ر.ای دیگتن در منطقهمکان و سکونت یافجدایی از خانواده و دوست مانند نقل .1

ند تواها ازجمله عواملی است که میتغییر و یا کاهش یک ارتباط هیجانی، این .9

 ساز تنهایی در فرد باشد.زمینه

توان آن را باشد، یعنی میکه تعامل اجتماعی مهارتی آموختنی میازآنجایی

 "باشدمعلم می هایی مسئولیتفراگرفت طبیعتاً درمان و اصالح انزوا نیز در حوزه

 (.96: 0966)ایمانی، 

 تربیت سیاسی

هاى زنـدگى در گـرو بازیافتن نسل رشد، تـوسعه و بـالندگى کشور در همه حوزه

عنوان هاست. تربیت سیاسى بهفردا و اهتمام به تربیت سیاسى و اجتماعى آن

ز ان گفت ابتو از اهمیت باالیى برخوردار است و شاید اجتماعى زیرمـجموعه تـربیت

ى دارد، تربیت سیاسى و مدن عهده هایى که تـعلیم و تـربیت برو نقش کارکردها میان

 این جامعه تا حد زیادى به حیات یکى از کارکردهاى مهم آن است، چراکه تداوم

 ایجاد ، باطور خاص تربیت سیاسىو به اجتماعى بـستگى دارد. تربیت کارکرد

ها، و رفتارهاى سیاسى ها، افکار و نگرشى نسل نـو بـه ارزشدلبستگى و وابستگ
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 . بنابراینآوردو استمرار حاکمیت سیاسى را فراهم مى ، حـفظموردنظر، امـکان تـداوم

سیاسى، عالوه بر انتقال  از طریق فرایند تربیت و تربیت تعلیم توان گـفتمـى

 هاى رایج سیاسىکه در چارچوب سنت ها و الگوهاى فکرى و رفـتارهاى خـاصگرایش

 را ومتو حک سیاسى نظام ، نـقش انـتقال اقتدار سـیاسى و عـضوگیرى بـراىهستند

نماید. تربیت سیاسى در دوره ابتدایى از اهـمیت خاصى برخوردار است. نیز ایفا مـى

تربیت  ورهنظران بر این باورند که مقطع ابتدایى بهترین داغلب نویسندگان و صاحب

متابعت از اقتدار و مقررات  تا کودکان شودمى سیاسى است؛ چراکه، در این دوره سعى

پذیرى توان گـفت که شـکلدیگر، مىعبارتاجتماعى و حکومتى را بیاموزند. به

 (.0980تر است )مرزوقی، سیاسى در دوره ابتدایى جدى هاىهنجارها و ارزش

آفرین در نظر گرفته شوند، ضروری روشنفکر و تحول عنوان افراداگر معلمان به

تر و هم سیاست را دارای بعد تربیتی بیشتری بدانیم. است که هم تربیت را سیاسی

ل ی مسائتر دیدن تربیت به معنای آن است که مدارس را مستقیماً در حوزهسیاسی

ه باوری عمیق کند کآموزان کمک میسیاسی قرار دهیم. این نگاه به معلمان و دانش

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در درون و بیرون مدرسه برای مقابله با نابرابری

 تر دیدن سیاست نیز به معنای استفاده از شیوه و نوع تعلیم و تربیتیپیدا کنند. تربیتی

ش کند؛ که البته پرورآموزان را به نیروهای منتقد و سیاسی تبدیل میاست که دانش

منتقد و روشنفکر برای به وجود آوردن یک جامعه آزاد امری ضروری است  یهاانسان

 (.16)ریچ به نقل از مرزوقی: 

ی زمانی زندگی کوتاه خود کمتر بنابراین با توجه به اینکه کودکان در طی دوره

تواند ماند که معلم میاند اذهان آنان مانند یک لوحه میمسائل سیاسی را تجربه کرده

ها ها مباحث و مسائل مربوطه را بر ذهن آنحیح و متناسب با سن آنبا آموزش ص

کری اعتنا نباشند و یا جریان فگونه مسائل بیسالی نسبت به اینحک کند تا در بزرگ

خود را با منافع ملی کشور خود همسو کنند و نسبت به تضادهای فکری سیاسی 

مصالح کشور خود اتخاذ نامطلوب موجود در کشور، بهترین تصمیمات را در جهت 

 نمایند.

در متون اسالمی همانند قرآن و روایات معصومین نیز تربیت سیاسی از جایگاه 

ه توان بنیازها و مقدمات تربیت سیاسی میترین پیشای برخوردار است، از مهمویژه
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متربی، مربی، آزادی، خرد و دین اشاره کرد. سیره سیاسی پیامبر و ائمه معصومین 

دهد که آنان از باالترین تربیت سیاسی نسبت به آحاد جامعه، برخوردار ینشان م

سوی مندی است که آنان را برای هدایت جامعه بهاند و همین برخورداری و بهرهبوده

 سازد.سعادت واقعی انسان شایسته می

های سیاسی باشند بدون تردید این گیریاگر معلمان دارای عالیق و جهت

اسی گیری سیشود. گاه جهتآموزان نیز منتقل میجریان تربیت به دانشها در گرایش

د باشبنا بر اقتضای جامعه، حفظ وضع موجود و پاسداری از شرایط حاکم بر جامعه می

دایش الملل و پیهای ارتباطی ملی و بینو گاه بنا بر اقتضائات جامعه ازجمله افزایش راه

های سیاسی معلمان و باشد که گرایشمیهویت دهکده جهانی در کل جهان الزم 

آفرینی سیاسی و اجتماعی مثبت متناسب با موقعیت آموزان در جهت تحولدانش

 باشد.

 های تربیت سیاسیمؤلفه

 . آزادی0

باشد که خداوند به انسان عطا کرده است؛ های فطری بشر میآزادی از ویژگی

که  ران سلب شود و افرادیبنابراین شایسته نیست این خصوصیت فطری توسط دیگ

باشند ظالمانه زمام امور افراد را به دست بگیرند و سطح هم میازلحاظ آفرینش هم

 حق انتخاب و آزاداندیشی را از آنان سلب کنند.

 0ال تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حراً؛"فرمایند: امام علی )ع( می

 یمنظور تکوین و توسعهبهدر جریان تربیت، توجه به آزادی و اختیار متربیان، 

دیگر، تحوالت متربی باید آگاهانه و آزادانه عبارتیهویت آنان، موضوعی اساسی است. به

سازی برای تحقق و هدایت این حرکت به لحاظ عقالنی یک ضرورت باشد؛ اما زمینه

های پایین رشد و مخاطراتی که های طبیعی دورهرو، با توجه به محدودیتاست. ازاین

های مناسب، به ر راه تعالی انسانی وجود دارد، حضور الزامی متربیان در موقعیتد

رساند. ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری میمندی آنان از این زمینهبهره

چنین الزامی، برای برخورداری متربی از شرایطی که وی را به مقام انسان عاقل و آزاد 

نماید و از همین رو قبول میمری خردمندانه و قابلو فاعل عقالنی نزدیک سازد، ا

                                                           
 (.91البالغه، نامه )نهج "بنده دیگران مباش چون خداوند تو را آزاد آفریده است  -0
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اند، با محدود ساختن ی تربیت اظهارنظر کردهبسیاری از اندیشمندانی که درزمینه

منظور تربیت فاعل آزاد، ها، بهی زندگی آنهای اولیهموقت آزادی کودکان در سال

اند؛ بردارد، موفقآگاه و اخالقی که در راستای تعالی حیات فردی و اجتماعی گام 

تجربه در معرض خطا و تأثیرپذیری از چراکه کودکان و افراد کمتر رشد یافته و کم

عناصر منفی محیط و مخاطرات آن قرار دارند )صادق زاده،حسنی، کشاورز، احمدی، 

0981 :060.) 

پس در کالس درس شایسته است که معلم اختیار و آزادی اظهارنظر در مورد 

ها را ملزم به حال آنآموزان بدهد و درعینمختلف را به دانش مسائل و مباحث

خواهی و آزاد پروری یادگیری امور درسی و غیردرسی بداند تا بدین شکل هویت آزادی

آموزان بیاموزد ها تقویت شود. در ضمن باید معلم با رفتار عملی به دانشدر وجود آن

نه اینکه هر فعل منفی و از روی هوا و  که انسان در امور عقالنی و منطقی آزادی دارد

 عنوان آزادی اندیشه و عمل پذیرفت و اجرای آن را مجاز دانست.هوس را باید به

 استقالل .1

های با حفظ استقالل است که تمامیت اراضی و حاکمیت ملی یک کشور از آسیب

ی متعال با یاد خدا"کند که: ماند. امام خمینی )ره( تأکید میاحتمالی مصون می

 "پیش روید ...سوی خودشناسی و خودکفایی و استقالل، با همه ابعادش بهبه

 (.011: 10نور، ج )صحیفه

ترین رفتارها ازجمله حفظ استقالل آموزان در سادهبنابراین تربیت صحیح دانش

ری تآموز در ابعاد گستردهدر انجام امور شخصی زمینه را برای تربیت سیاسی دانش

 کند.فظ استقالل کشور در آینده فراهم میازجمله ح

 . عدالت9

انسان طبعاً گرایش به عدل دارد و از ظلم و ستم نفرت دارد بنابراین الزم است 

که معلمان در مراکز آموزشی متناسب با فطرت و گرایش و امیال درونی شاگردان، 

ی شی به شیوهها، ملزم به رعایت عدالت بدانند تا آموزخود را در رفتارها و گویش

 آموزان نهادینه شود.کامالً عملی صورت گیرد و از همان ابتدا در وجود دانش

تنها کیفیتی نفسانی است که انسان را به رعایت از دید امام خمینی )ره( عدالت نه

خواند، بلکه دارای بعد گسترده تقوا و پاکی و انجام واجبات و ترک محرمات می
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هم هست و لذا فضیلتی است که به نهادها، گروه ها،  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

آورد و دنیا را گیرد و جامعه را به سامان میشئون اجتماعی و جامعه نیز تعلق می

نماید )سلحشوری، اصالح و سعادت دنیایی و اخروی فرد و جامعه را تأمین می

 (.019: 0910فر، خنکدار طارسی، یداللهی

 . آگاهی0

جامعه ازهرجهت باید پیشرفته و آگاه باشد تا "تأکید دارد که امام خمینی )ره( 

حی بینی صحیملت بتوانند منافع خود را بشناسند، زیرا اگر ملتی به درک و روشن

: 10نور، جلد )صحیفه "بیندبرسد، دیگر از گزند حوادث به دور است و آسیب نمی

لی های اسالمی و مبا برنامه ها و مراکز تربیت(. ایشان معتقد است که اگر دانشگاه001

 "تواند به غارت و... دستبرد ببرد و با آگاهی سیاسی پیش بروند، استعمار هرگز نمی

(. بنابراین شایسته است که معلمان در حوزه سیاست 011: 10نور، جلد )صحیفه

آموزانی آگاه به مسائل سیاسی کشور را پرورش آگاهی فراوانی داشته باشند تا دانش

 .دهند

 گیرینتیجه

ترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق قلمرو و نقش عنوان مهموپرورش بهآموزش

پذیری از دهد و حتی برای تکوین و تثبیت و قوام جامعهتر جلوه میخود را نمایان

ین وپرورش و همچنعنوان قلب تپنده آموزشدیگر نهادها پیشی گرفته است و معلم به

بانفوذترین الگوی اقتدار اجتماعی و سخنگوی توانای جامعه است که عنوان اولین و به

طور مستقیم با او سروکار دارند و به های سازنده زندگی بهآموزان در خالل سالدانش

تواند در نگرند و معلم میعیار میعنوان یک الگوی کامل و تماممعلم خود به

گذاری داشته باشد و اگر اراده گیری شخصیت و تنظیم رفتارهای آنان نقش اثرشکل

زان آموهای سیاسی اجتماعی آن در دانشمعلم بر ایجاد نگاه مثبت به حاکمیت و ارزش

یری پذکننده جامعهتواند تسهیلافتد و درواقع میباشد این فرایند بهتر اتفاق می

آموزان باشد که افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را به سیاسی در دانش

 بال خواهد داشت.دن

 های موردنیاز معلمی در تربیتتر به این پرسش که شایستگی و مهارتدر پاسخ روشن

اند؟ باید گفت اگرچه تمامی عوامل نظام آموزان کدمسیاسی و اجتماعی دانش
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آموزان دارند، اما نقش وپرورش نقش مهمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانشآموزش

و دارای بصیرت و آگاهی دینی، با بینش ژرف سیاسی و  شناسمربی و معلم وظیفه

د طورکلی مربی بایآگاه از روابط اجتماعی صحیح، در این میان از همه بیشتر است. به

 باشند آگاه و فعال شهروندانی تا سازد قادر را متربیان که بتواند از هر نوع شایستگی

خانوادگی و آموزشگاهی تا  اعم از اجتماع خرد های اجتماعیفعالیت بتوانند در و

کنند، برخوردار باشد. توانمندی و مهارت  المللی مشارکتاجتماعات محلی، ملی و بین

های الزم ترین شایستگیبخشی از مهمارتباطی، اخالقی، علمی و آگاهی-اجتماعی

آموزان های اجتماعی پایه در دانشبرای مربی هستند. معلم در ایجاد و تقویت مهارت

ی ای مناسب، فاصلهکند تا بر عواملی چون ارتباط چشمی، بیانات چهرهیسعی م

پرسی با دیگران، آراستگی و بهداشت تأکید اجتماعی مناسب، چگونگی صدا، احوال

حدت، اند از: وها را برای تبیین اصول تربیت اجتماعی که عبارتنماید. معلم این مؤلفه

قرار دهد تا در ادامه آن به اهداف تربیت مسئولیت، عدالت و مشارکت موردتوجه جدی 

اجتماعی نائل شود. برخی از این اهداف رسیدن به روابط خانوادگی سالم، روابط 

ی ارحام، عدل و قسط، برادری و تعاون و همبستگی ملی، آمیز با دیگران، صلهمهر

ولی ، تپذیری و مشارکتمعروف و نهی از منکر، احترام به قانون، نظم، مسئولیتامربه

صدر و تحمل آراء، احترام به شخصیت و رعایت حقوق، و تبری، ایثار و گذشت، سعه

 باشد.مقاومت در برابر تبلیغات می

شناس رود که معلم و مربی وظیفهآموزان نیز انتظار میدر تربیت سیاسی دانش

های سیاسی، شهروندانی فعال و فعالیت تا در سازد قادر را متربیان که هاییشایستگی

المللی باشند را کسب کرده باشد. جو و البته آگاه به امور و روابط ملی و بینمشارکت

لت اند از؛ آزادی، استقالل، عداهای تربیت سیاسی که عبارتچنین معلمی باید به مؤلفه

توسعه و دادن آگاهی سیاسی، توجه جدی داشته باشد. تربیت سیاسی منجر به 

شود که آن نیز به معنای افزایش مشارکت مسئوالنه آحاد جامعه در سیاسی می

یافته سیاسی، قادر خواهد سرنوشت سیاسی خود و جامعه خود خواهد بود. فرد تربیت

بود که در اجرای قوانین اسالم و ایجاد روحیه تبعیت از قانون و مبارزه با نظام کفر 

بر قلل رفیع کرامت و شرافت انسانی و « االاهللالاله»چم جهانی و به اهتزاز درآوردن پر

ی دفاعی و دستیابی به عدالت حمایت از مستضعفان و مسلمین جهان و تقویت بنیه
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های ارزشمند مربیانی با آفرینی کند. همچنین معلم باید از راهنماییقضایی نقش

ن افکار هت فکری آنااندیشه دینی و بصیرت سیاسی باال، الگو بگیرد و متناسب با ج

 دهی صحیح نماید.آموزان را برای حفظ وحدت جامعه جهتدانش

های نگر به ساحتآموزش بر اساس تربیت تمام ساحتی، که در آن نگاهی کل

صورت تلفیقی و در پیوند با سایر دروس و شود و مطالب درسی بهوجودی آدمی می

ای و اقتصادی، . حرفه9و بدنی، . زیستی 1. عبادی و اخالقی 0های بر اساس ساحت

. اجتماعی و سیاسی، آموزش داده 6. هنری و زیبایی شناسانه و 1. علمی و فنآورانه، 0

 های مورد انتظار معلم است.ها و شایستگیشود، از دیگر مهارتمی

 منابع

 قرآن کریم -
 (. چاپ دهم، قم: موعود اسالم.0911، ترجمه محمد دشتی. )البالغهنهج -

ــا. ) احمدی  - ــری، علیرضـ ــادق زاده قمصـ ها و  چالش (. 0981فر، مهرداد؛ صـ
صت  صر  فر سی    ،«شدن جهانی»های پیش روی تربیت دینی در ع ماهنامه مهند

 .06و  01فرهنگی، سال پنجم، شماره 

مالی     - قدا، محمد؛ ک ــکور. ) اخمی ع نادر، شـ یدگاه    (، 0910زارچ، محمود؛ اوه  د
باره    یان در ــجو ماعی د  دانشـ مل اجت یت، ی نقش عوا پژوهش در   ر تعلیم و ترب

 .061-000: 11های آموزشی، سال نهم، شماره نظام

ــن. )  - ــایی در روابط اجتماعی دانش   (. 0966ایمانی، محسـ مجله   آموزان،نارسـ

 تربیت، شماره پنجم.

ــرو. ) - ــالمی،(. 0918باقری، خس ، 01جلد اول، چاپ  نگاهی دوباره به تربیت اس

 تهران: انتشارات مدرسه.

سیب   (. 0983محمدی، کریم )خان - ستی آ سی،   چی سیا   ها و راهکارهای تربیت 

 ی راه تربیت، شماره پنجم.فصلنامه

سید روح  - شر آثار        نور،صحیفه (. 0938اهلل )خمینی،  سه تنظیم و ن س تهران: مو

 امام خمینی.
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ضا ) رازانی - شگیری از انحرافات     (. 0981، اکرم؛ کلدی، علیر شاوره در پی نقش م
پژوهشــنامه علوم   آموزان دختر مقطع متوســطه شــهر تهران، دانشاجتماعی 

 .011-013اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 

قوام، صــغری  پور، عباس و ابراهیمیرضــوی، ســیدعباس؛ ملکی، حســن؛ عباس -

سی در      (. 0981) سیا سی تربیت  سمی دوره ابتدایی،    برنامهبرر سی ر   مجله در

 .18-01: 06، شماره 6روانشناسی تربیتی، دوره 

هدی. )   - ــایی، م ــه      (. 0919رضـ ندیشـ گاه و نقش معلم در ا جای قد  ی تربیتی  ن
 .9مطالعات تحول در علوم انسانی، شماره  مدرنیسم،پست

(. 0910فر، محمدجواد و خنکدارطارسی، معصومه )  سلحشوری، احمد؛ یداللهی   -

پژوهشــنامه انقالب   ی از دیدگاه امام خمینی،های تربیت ســیاســمبانی و مؤلفه

 .016 -000: 1اسالمی، شماره 

 تهران: سمت. وپرورش،شناسی آموزشجامعه(. 0989پور، محمود )شارع -

(. 0981زاده، علیرضا؛ حسنی، محمد؛ کشاورز، سوسن و احمدی، آمنه )      صادق  -

سالمی ایران.   سفه تربیت در جمهوری ا سند بنیان نظری تحول راهبردی در    فل

 نظام تربیت رسمی و عمومی، ویرایش دوازدهم.

ضا )  - سی تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی   (. 0911عابد، منیره؛ نیلی، محمدر برر
ه  فصلنامدو های عالمه طباطبایی،ی آن با دیدگاهوپرورش ایران و مقایسهآموزش

 .011-31، ص 06تربیت اسالمی، شماره 

بررسی مبانی نظری تربیت سیاسی     (. 0911محمدرضا؛ شریفی، محمد )   لو،غنی -
 -011: 1/0شناسی و علوم تربیتی، دوره دوم، شماره    مطالعات روان و اجتماعی.

000. 

بررســی  (. 0980اصــفهانی، احمدرضــا و فتحی، فاطمه )زاده، مریم؛ نصــرفاتحی -
ستان در ایجاد و پرورش مهارت    آموزان،ی دانشهای اجتماعکیفی عملکرد دبیر

 .081-061: 1، شماره 90مجله روانشناسی، دوره 

معروف و نهی از منکر در بهبود نقش امربه(. 0911زاده، آذر؛ رجبی، طیبه )قلی -
 .11ارتباطات، شماره -مطالعات فرهنگی اجتماعی دانشجویان دختر، سرمایه
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ترجمه: علی   روش تحقیق کیفی،(. 0911مارشــال، کاترین و گرجن راســمن، ) -

 .های فرهنگیدفتر پژوهش: پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران

ــه   تربیت مدنى از دیدگاه(. 0980اهلل )مرزوقی، رحمت - اســالم: رویکردى بــــ
 .19-013: 0، شماره 0فصلنامه تربیت اسالمی، دوره ، دوسـیاسى پرورش

مت  - ناری مرزوقی، رح باس ) اهلل؛ ا ماعی از منظر     (. 0986نژاد، ع یت اجت ترب
 .011-069: 0، شماره 1فصلنامه تربیت اسالمی، دوره دو البالغه.نهج

سعید )      - شتی،  سا؛ به سعودیان، پری صول و روش  (. 0910م سی اهداف، ا های  برر
و  ی پژوهش در مســائل تعلیم فصــلنامه البالغه،تربیت ســیاســی بر مبنای نهج

 .11 -3: 03، شماره 11تربیت اسالمی، دوره 
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