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 آموز وكه من روى مسائل مربوط به دانش اين
، آموزش و پرورش و مسائل تحصيل و تربيت

 كنم و هرجا و با هر كسى كهاين همه تكيه مى
 احساس بكنم به نحوى با مسائل تعليم و

ظرم كنم و نبيت ربط دارد ارتباط برقرار مىتر
ن گيرم، به خاطر ايگويم، دنبال كار را مىرا مى

ترسماست كه من از آينده مى . 
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 :تشكر و قدردانی

 

 

   

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می    اقدام پژوهیاقدام پژوهیاقدام پژوهیاينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   كريم.كريم.كريم.داشته اند متشداشته اند متشداشته اند متش   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 چكیده

 از كه است اجتماعی جنبه انسان روانی هاي جنبه از يكی مبنا همين بر و است اجتماعی موجودي انسان

 رشد اجتماعی رشد از منظور آيد می يگرفراهم همد با افراد ارتباط جبات مو ها انديشه زبان، ادراكات طريق

 ديگر عبارت به. باشد سازگار و هماهنگ اش جامعه با بتواند فرد بطوريكه است آداب معاشرت توسعه و

 فرهنگشان كه را رفتاري معيارهاي اعتقادات، ارزشها، آنها كمك به كودكان كه است ينديفرا شدن اجتماعی

 بزرگتر اجتماع يك بعنوان مدرسه در و گردد می آغاز خانواده از اجتماعی رشد. آموزند می دارد انتظار ازآنها

 آن اهميت اردكهد اجتماعی وظيفه يك مدرسه كه است روشن تربيت علماي براي امروزه. يابد می توسعه

 در و است اجتماعی واحد يك خانواده، همچون مدرسه آنان نظر به و نيست فردي پرورش و آموزش از كمتر

 با معاشرت طرز و زندگی رسم و راه فرد آن ي بوسيله زيرا،. است موثر بسيار فرد اجتماعی شخصيت ساخت

. دهد می ياد را ديگران با…يا رقابت يا همكاري كيفيت كه است مدرسه نيز و گيرد می ياد را ديگران
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 با آموزشی هاي فعاليت بر عالوه توان می و است اجتماعی گوناگون فعاليتهاي براي مركز بهترين مدرسه

 شدن اجتماعی. كرد كمك افراد اجتماعی تربيت به…و علمی گردشهاي ها، انجمن اجتماعات، تشكيل

 انتظار آنها از فرهنگشان كه را رفتاري معيارهاي و قاداتاعت ارزشها، آن كمك به كودكان كه است فرايندي

 فعاليتهاي بر عالوه توان می و است اجتماعی گونان فعاليتهاي براي مركز بهترين مدرسه.آموزند می دارد

 .كرد كمك افراد اجتماعی تربيت به …و علمی انجمنها،گردشهاي اجتماعات، تشكيل با آموزشی

 واقعيتی از نبايد ،دانش آموزان پذيري اجتماع ميزان بر مدون و رسمی آموزش هاي برنامه تأثير بر عالوه

 آن تأثير و دانش آموزان ميان تعامالت جريان در آموزشی هاي محيط در اطالعات شدن بدل و رد همچون

 .شد غافل آنان شخصيتی گوناگون هاي جنبه بر

و جامعه پذيري مثبت را در  آداب معاشرتم با توجه به آنچه گفته شد در سال تحصيلی اخير تصميم گرفت

 بوجود آورده و پرورش دهم. پايه هشتمدر  مدانش آموزان

 مقدمه 

 كمك جامعه سياسی و فرهنگی پيشرفت و توسعه به آموزان،دانش كردن اجتماعی فرآيند قالب در معلم

 رفتار پذير بينیپيش و شده بحسا شيوه به اعضايش كه شودمی تلقی يافته توسعه ايجامعه زيرا. كندمی

 .يابدنمی تحقق صحيح پذيريجامعه طريق از جز اين و باشند داشته باهم زيادي همكاري و كنند

 پذيريجامعه.است مدرسه طريق از آموزاندانش  پذيريجامعه مهم عوامل از يكی عنوان به همواره معلم

 .جامعه يك ارزشهاي با آنها ساختن آشنا و افراد آموزش از عبارتست كه است اجتماعی پرورش از بعدي

 دارد افراد پذيريجامعه در را نقش مهمترين جامعه هر در رسمی تربيت و تعليم سيستم يا و آموزشی نظام

. پذيردمی صورت فرايند اين معلمان همچنين و تشريفاتی فعاليتهاي آموزشی، مواد درسی، مواد طرق از كه
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 توجه قابل نفوذ همچنين و زندگی سازنده سالهاي خالل در آموزاندانش با مستقيم رخوردب دليل به معلم اما

 .دارد راستا اين در ايكنندهتعيين نقش آنان، تفكرات بر

 دانش كه باشدمی اجتماعی اقتدار الگوي اولين معلم. است جامعه تواناي سخنگوي معلم آموز،دانش نظر از

 شناخته پدر با مقايسه با آموزدانش توسط جديد اقتدار اين اعمال چگونگی شودمی مواجه آن با آموز

. است برخوردار اشجامعه در عمومی احترام از همچنين، معلم كالس، در اقتدار موقعيت بر عالوه شود،می

 مناطق، بعضی در حتی نگرندمی فرهنگ و تمدن منبع عنوان به معلم به مردم روستايی، مناطق در مخصوصا

 مورد اجتماع ارزشی و رفتاري مدل عنوان به عموما او. بردمی بهره حكومت نمايندگی شخصيت از معلم

 .است احترام

 بیان مساله

 در مستقيم غير يا مستقيم بطور آنها هاي فعاليت و كارند به مشغول زيادي افراد آموزشی، هاي سيستم در

 ديگر از دانشگاهها و اساتيد و معلمان نقش ميان، اين در اما است مؤثر دانشجويان يا و دانش آموزان تربيت

 و مدرسه در دانش آموزان را اوقات بيشتر كه چنان نمايد می تر برجسته آنان كردن اجتماعی در بسيار افراد

 لممع فعاليت براي زمينه آورنده فراهم هم ديگر عوامل و كنند می سپري آنها نظر زير دانشگاه در دانشجويان

 گيري شكل جديد و سنتی آموزشی نظام آموختگان دانش از بسياري رو اين از باشد می اساتيد و ها

 می گذرانده معلمی به را عمري كه نويسندگان از يكی دانند می خود معلمان مرهون را خود شخصيت

 بود رسانيده پايان به آلمان كشور در را خود دكتراي و عالی تحصيالت كه هايی كرده تحصيل از يكی: نويسد

 .است بوده خود معلم با ارتباط مديون او دينی عقايد همه كه كرد واعتراف اقرار بار چندين

 هاي مهارت و معلومات تنها يابد می انتقال متعلم به بودن پذير جامعه و شدن اجتماعی فرايند در آنچه زيرا

  .شود می منتقل شاگردان به نيز او ظاهري رفتار و نفسانی حاالت خلقيات، صفات، تمام بلكه نيست معلم
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 و محترم شخصيتی را معلم دانشجو يا و آموز دانش است معنوي و باطنی رابطه يك معلم با آموز دانش رابطه

 آمدن در جامعه رسمی عضويت به و رسيدن، آزادي و استقالل به و شدن بزرگ در را او كه داند می ممتاز

 بعنوان جهت همين به و دارد سروكار دانشجو يا و آموز دانش جان و روح اب معلم نمايد می مساعدت و كمك

 اطالعات و علوم خانواده محيط در قبال چه اگر آموز دانش. شود می پذيرفته مطاع و محبوب الگوي يك

 گرفته شكل او شخصيت حدودي تا و كرده عادت اموري به و آموخته را رفتارهايی كرده كسب را فراوانی

 در نوجوان و كودک. باشد می تغيير و انعطاف قابل زيادي حد تا و نگرفته خود به ثابت شكل هنوز ولی است

 دانشگاه يا و مدرسه يعنی جديد اجتماعی در رسمی بطور و شود می خارج خانواده محيط از سنين اين

 و رفتار و دينی ايه اندوخته و افكار تا يابد می فرصت جديد اجتماع اين در آموز دانش. شود می پذيرفته

 با.نمايد تثبيت و تكميل و بسازد را خويش شخصيت و دهد قرار بازنگري مورد را اش گذشته عادتهاي

 همين به است معلم كند ياري را او حساس مرحله اين در تواند می كه فردي ترين محبوب و نفوذترين

 و گفتار و رفتار از و پذيرند می اسوه و الگو يك بعنوان را خود معلم دانشجويان يا و دانش آموزان جهت

 .سازند می همانند و همسان وي با را خود و. گيرند می سرمشق او بد يا خوب اخالق

 

 آنها از و دارند، نظر زير را مدرسه سرايدار حتی و مدير و معلمان رفتار و اعمال همه دانش آموزان همچنين

 با معلمان يكديگر، با معلمان مدير، با معلمان لتعام و برخورد طرز از دانش آموزان گيرند می درس

 .گيرند می درس دانش آموزان با معلمان و مدرسه خدمتكاران

 رعايت و شناسی وقت از دادن، نمره در انصاف و عدل رعايت از كالس، اداره طرز از معلم، رفتار و اخالق از

 و خوش اخالق از شرعی، ضوابط به التزام و دينداري از فروتنی، و خوشرويی از مهربانی، و دلسوزي از نظم،

 متأثر او كردار و رفتار و اخالق از همچنين آموزند می ها درس معلم دوستی نوع و خواهی خير از او، ادب
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 يك آن، از تر مهم بلكه نيست آموزگار يك فقط معلّم بنابراين، سازند می همسان او با را خود و شوند می

 خوب را دانش آموزان اش پسنديده گفتار و رفتار با كه خوب معلّم يك. ستا نفوذ با الگوي يك و مربی

 و اخالق بد معلّم يك عكس به و دهد می انجام خود اجتماع به نسبت را خدمت بزرگترين دهد، می پرورش

 را ها خيانت بزرگترين كشد می تباهی و انحراف به را دانش آموزان بدخود، رفتار با كه منحرف و بدرفتار

 مسئوليت و ترين حساس از استادي و معلمی حرفه و شغل بنابراين شود می مرتكب اجتماع به سبتن

 زيرا باشد، تفاوت بی و آزاد خود رفتار و اخالق به نسبت تواند نمی معلم.باشد می اجتماع هاي شغل دارترين

 انسانهاي از تعدادي وليتمسئ بلكه باشد نمی خودش مسئول تنها او. اوست خود از فراتر اخالقياتش محدوده

 در نفوذش مقدار و ميزان و ارزشمند و سنگين مسئوليت اين به بايد معلم.است گرفته بعهده نيز را معصوم

 دانش آموزان اختيار در را الگوها بهترين خويش رفتار و اخالق و اصالح با و بينديشند خوب دانش آموزان

 .دهند قرار

 توصیف وضعیت موجود:  

سال است كه در آموزش و پرورش در حال  .....مدت  ....شهرستان  ......آموزشگاه  ..........      .....اينجانب 

مساله اي كه بنده با آن  تدريس می كنم.  .......در سمت  ....خدمت می باشم .و هم اكنون در آموزشگاه 

سال )اول ودوم ( از  هر دو نيم مواجه شدم وباعث شد كه تغييراتی در كالسم ايجاد كنم هر ساله در پايان

در مورد   می خواهم كه نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پيشنهادات كالس دانش آموزان

 مدانش آموزانارائه دهند پس از جمع آوري به اين نتيجه رسيدم كه  آداب معاشرتجامعه پذيري و اهميت 

به .ندارند مثبتی  آداب معاشرتجامعه پذيري و  و   می دهند كمتر توجه نشان اهميت اجتماع و جامعه به 

  انجام دهم.  زمينه  همين دليل تصميم گرفتم پژوهشی در اين
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    ( 1شیوه گرد آوری اطالعات )شواهد 

دانش براي اينكه بدانم چرا  .می باشد       ......آموزشگاه  ..........كالس  دانش آموزاندربين  پژوهش حاضر  

 باشند  جامعه پذير از اين حالت خارج شوند و دانش آموزانوچه كار كنم كه  نيستند  جامعه پذير انآموز

انتظاري  بنويسند وبگويند چه  آداب معاشرتجامعه پذيري و  ابتدا از خود آنها خواستم كه نظرشان را درباره

دانش بعداز نظر خواهی از  . استفاده شود دارند ودوست دارند از چه روشی براي تدريس  درس  از كالس 

   دانش آموزان آداب معاشرتجامعه پذيري و عدم  و بی عالقگی با مشاور وهمكارانم در باره علل  آموزان

آمده وعلل بی عالقگی  دعوت به عمل بی مسئوليت  دانش آموزانصحبت نمودم سپس از تعدادي از اولياء 

 پايه هشتم دانش آموزانتا بتوانم جويا شدم.   ب معاشرتآداجامعه پذيري و را نسبت به  وضعف فرزندشان 

    ترغيب نمايم. آداب معاشرتجامعه پذيري و را به 

 تجزیه وتحلیل داده ها

وساير   پس از بررسی نظرات ومطالعه كتاب ها ومجالت مختلف و همفكري ومشاوره با مشاور در مدرسه 

به نتايجی دست يافتم كه    آداب معاشرتجامعه پذيري و به  دانش آموزاندرباره علت عدم عالقه  همكاران 

   می باشد:   به شرح ذيل

 نظرات همكاران: 

 نداشتن انگيزه   -

 ( ...وميهمانی ، شب نشينی و  توجه بيش از حد به مسائل جانبی وحاشيه اي )تفريح -

 قرار گرفتن توجه ،عالقه وتحت تاثير برنامه هاي تلويزيونی وماهواره اي  -
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 تحت تاثير محيط قرار گرفتن -

  دانش آموزان   آداب معاشرتجامعه پذيري و والدين به  موقع به   نداشتن برنامه ريزي وعدم رسيدگی به - 

    آداب معاشرتجامعه پذيري و عدم عالقه به  -

  نداشتن انگيزه وهدف  -

 شبانه روز براي ديدن برنامه هاي تلويزيونی صرف اوقات زيادي از -  

     خانواده سطح تحصيالت - 

اهميت بود به همين دليل از آنها خواستم كه نظرات   براي من بسيار حائز دانش آموزاننظر خواهی از   

عالوه بر  بدون نوشتن مشخصاتشان روي برگه اي برايم بنويسند.   را   وعلت عدم عالقه شان  ،خواسته ها 

ضعيف  دانش آموزانممتاز ودرس خوان و دانش آموزانتن از با چند  دانش آموزان  نظر خواهی از كليه

 مختصري از گزارش به شرح ذيل می باشد.  مصاحبه اي ترتيب دادم كه 

 :  دانش آموزاننظرات  

  :ممتاز ودرس خوان دانش آموزاننظر  -الف

  آموزگارنحوه تدريس - 

 خشك وبی روح بودن كالس  -

    آداب معاشرتجامعه پذيري و ز ا دانش آموزانترس ودلهره واضطراب  -
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 س وزمان كم وحجم زياد در- 

 ضعيف دانش آموزاننظر  -ب  

  نداشتن انگيزه ودرک درست وروشن از آينده  - 

     آداب معاشرتجامعه پذيري و عدم عالقه به  - 

 تحت تاثير محيط قرار گرفتن  -

 نداشتن عالقه به كالس ودرس -

كه حاال جزئی از دغدغه هاي ذهنی من شده بود وبايد   بود دانش آموزانئل موارد ذكر شده مهمترين مسا 

 كردم.  تا جايی كه می توانستم در بهبود وضعيت تالش می

 یافته های علمی

 كتب محتواي در تحول به پرورش، و آموزش زمينه در ويژه به بشري جوامع پيشرفت در موثر عوامل از يكی

 اي حرفه و علمی هاي توانمندي شكوفايی هاي زمينه ايجاد نتی،س تدريس هاي روش تفسير ، درسی

 و علم معلم، مقام معنوي و مادي تشويق و تقدير ، سازي فرهنگ ، آموزش آوري فن از استفاده با معلمين

 شعارهاي عليرغم اخير هاي سال در ويژه به كشورمان در متأسفانه لكن. دارد بستگی غيره و آموزي علم

 وضعيت آن نتيجه كه است نيافته انجام آن ارتقاي و مندي بهره ، شناخت جهت در اي ايستهب تالش فراوان

 مطابق كه است مدعا اين گواه دبيرستان و راهنمايی ابتدايی، هاي كتاب به گذرا نگاهی. است كنونی بار اسف

 چندانی علمی ارزش كه شده گنجانده كتابها اين در حفظيات يكسري و نبوده دانش آموزان نيازهاي با

 نكته. است كتابها قبيل اين از دانش آموزان گرفتن فاصله و تحصيلی افت علل و اسباب از يكی اين كه ندارند
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 را امروز نسل ديروزي هاي روش با شود می ناميده آگاهی عصر كه ترقی در توان می آيا كه است اين مهم

 كماكان ما پرورش و آموزش در ولی نيست پذير امكان امري چنين كه است طبيعی نمود؟ آماده فردا براي

 آماده آينده براي را هستند روز به مطالب و جديد علم تشنه كه را امروز نسل كهنه هاي روش با تا برآنند

. كند می حل را جامعه مشكالت از بسياري حاكم الگوهاي از منطقی گذر و عقالنيت ، گرايی علم. كنند

 نقش انسانی و فيزيكی طبيعی، منابع قبيل از توسعه مختلف عوامل كوفايیش در عقل و علم مسير در حركت

 شوند، داده سوق علمی و گرا عقل اي جامعه سمت به دانش آموزان و جوانان اگر. داشت خواهد بسزايی

 توجه متأسفانه كه است برجسته بسيار معلمان نقش ميان اين در و بود خواهد درخشان بسيار جامعه آينده

 كمرنگ بسيار پرورش و آموزش در مخالف عقيده به احترام و مخالف نظر تحمل و قبول و منطق و عقل به

 گاهی همديگرو با دانش آموزان بين مدارس در كه هايی درگيري و خورد و زد در را آن بارز نمونه كه است

 و آموزش از گرفته أثيرت خود كه جامعه مختلف انحاء در مسائل گونه اين انتشار همچنين و معلمان با اوقات

 گفتگو و منطق راه از كه شود می پيدا جامعه در كسی كمتر. نمود لمس خوبی به توان می را است پرورش

 امري قبول به متقاعد را ديگري زور با تا برآنند همه بلكه نمايد حل ديگري با را خود مشكل تا باشد برآن

 و آموزش كيفی ارتقاي باشد بشري جوامع توسعه و انمنديتو محور دانايی، و علم كه اي جامعه در. نمايند

 امري مورد در كه شوند می پيدا یدانش آموزان ندرت  به بسيار. است ضروري خالق و پرسشگر نسلی تربيت

 تفكر و تعمق عدم همچنين و جامعه در امور به نگري سطحی رواج آن اصلی علت كه نمايند مطرح را سؤالی

 .اشدب می مختلف مسائل در

 نيازمند باشند، حرمت و حق صاحب ها انسان آن در كه پويا و پيشرفته آل، ايده اي جامعه به رسيدن براي

 تمام عليرغم ما معلمان از برخی متأسفانه كه. هستيم نوپرداز دانش آموزان و نوانديش معلمان نو، تشكيالت

 و تنبل دانش آموزان با برخورد در مثالً. اطالعند بی روز مسائل بسياري از تاكنون جديد علمی هاي پيشرفت

 نشانگر خود اين كه. باشد نمی آنها قاموس در دومی گزينه و دانند می بدنی تنبيه را چاره راه تنها ناهنجار
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 پدر تفكر بودن دار ريشه همچنين و آنان نيازهاي و دانش آموزان فردي هاي تفاوت به آنان آشنايی عدم

 منزله به و اندام مهمترين توان می را پرورش و آموزش. است افراد قبيل اين در استبدادي روحيه و ساالري

 در مطالعه با شود می ها بخش ساير زيان موجب آن به آسيبی گونه هر كه دانست جامعه پيكره قلب

 رسيدن فعليت به و ارتقا در پرورش و آموزش مهم نقش متوجه پيشرفته كشورهاي صعودي سير و سرنوشت

 پرورش و آموزش مرهون ژاپن صنعت و اقتصادي شكوفايی. شويم می كشورها اين هاي بخش ساير داستعدا

 گی روزمره دچار كشور پرورش و آموزش  متأسفانه. دارند اذعان مسأله اين به آنها خود و بوده كشور اين

 به را خود يجا و است رفته بين از آن در آگاهی كسب و پيشرفت و اختراع و علم توليد روحيه و شده

 سپرده فراموشی دست به كتابخوانی و كتاب آن در كه اي جامعه. است داده اي حاشيه كارهاي و مسائل

 آن پرورش و آموزش ضعف در بايد را آن اصلی علت شود بدل افتاده پا پيش و ارزش بی چيز يك به و شود

 در صبح تا را شب «پاتر هري»  بكتا هفتم جلد خريد براي مردم انگلستان كشور در. نمود جستجو جامعه

 در كه حالی در. نمايند تهيه را كتاب آن تا كنند می سپري آن كننده توزيع فروشگاه مقابل در و خيابان

 كه. شوند می تشكيل كره و مرغ شكر، و قند سهميه دريافت براي فقط دراز و طوالنی هاي صف ما جامعه

 افراد در مطالعه عادت كردن نهادينه زمينه در كشور آن پرورش و آموزش مثبت نقش نشانگر خود اين

 ميان ارتباطات گسترش معناي به شدن جهانی مواجهيم، شدن جهانی نام به واقعيتی با امروزه. است جامعه

 در اتفاتی كمتر كه اي گونه به است يكديگر بر كشورها و ها ملت اقوام، متقابل تأثير افزايش و ها انسان

 اتفاق اين از آنها اجتماعی حيات و خبرند بی آن از ها سرزمين ديگر مردم كه دهد می رخ عالم از اي گوشه

 و افكار تا نماييم ايجاد فرصتی بايستی می هستيم امروزي دنياي در حيات ادامه خواهان اگر. نپذيرد تأثير

 قرار ها ملت پذيرش مورد كه عقايدي و افكار كه است طبيعی و. برخيزند رقابت به جهانی ميدان در عقايد

 .انداخت دور به بايد را باقی و دارند را بقا شايستگی آنها گيرند می
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 اجرای راه حل جدید :

 از مديريت اعمال به كمتري نياز كنند، مسئوليت احساس بيشتر چه هر رفتارشان قبال در دانش آموزان

 دانش آموزان كردن عه پذيرجام جهت در پيش از بيش بايد جهت همين به. داشت خواهند معلم سوي

 .بكوشيم

 واقعا. اند داده نشان را خود راستا اين در قبال كه ميدهيم دانش آموزان از دسته ان به را مسئوليت ما اغلب

 جامعه پذير كه یدانش آموزان دارد؟چگونه وجود شده پذيرفته قبال كه امري كردن واگذار در حسنی چه

 كردن تجربه اجازه كه صورتی در فقط و گيرند؟فقط فرا را داب معاشرتآجامعه پذيري و  توانند نيستندمی

 .يافت خواهند دست مهم اين به شود داده ها ان به امري چنين

 می خطا و آزمايش فرآيند مستلزم ديگر چيزهاي آموختن همانند آداب معاشرتجامعه پذيري و  آموختن

 در كه یدانش آموزان به تواند می معلم. گيرد رتصو متعددي اشكال به تواند می مسئوليت واگذاري.باشد

 تكاليف، آوري جمع در كمك درسی، كتب توزيع مسئوليت دارند، مشكل كالسی داخل وظايف انجام مورد

 اهميت كم و كوچك هاي مسئوليت از بايد محوله امور. نمايد واگذار را... و گچ آوردن تخته، كردن پاک

 تري مهم هاي مسئوليت داد نشان را مسئوليت ايفاي قابليت خود از زآمو دانش كه ازآن پس و شود شروع

 مانند چيز هيچ نيست موفقيت آورنده وجود به موفقيت مانند عاملی هيچ كه گونه همان.گردد واگذار او به

 نظم ايجاد موضوع به آداب معاشرتجامعه پذيري و  افزايش.نيست مسئوليت آورنده وجود به نيز مسئوليت

 گروهی، هاي بازي در شركت نوبت، كردن رعايت و برقراري به نياز كمتر و دارد نظر مدرسه و كالس در

 .است آنان اجتماعی رشد بيانگر دانش آموزان بازي كيفيت و نحوه و ميزان داري خويشتن مقررات، از پيروي

 اوو به كه ختلفیم هاي گيري تصميم در و رسانند می ياري معلم به مختلف امور در یدانش آموزان چنين

 .نمايد می شركت فعاالنه باشد مربوط مدرسه
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 اما است، داشته دانش آموزان شدن اجتماعی و اجتماعی شخصيت درپرورش مهمی نقش باز دير از معلم

 .دهيم ارائه شخصيت از تعريفی بپردازيم، كودكان كردن اجتماعی در عزيز معلمين نقش به كه اين از قبل

 به كه شده گرفته persona التين ريشه از درحقيقت Personality كلمه معادل برابر شخصيت كلمه

 تلويحاً تعبير اين. گذاشتند می پرچهره تئاتر بازيگران قديم روم و يونان در كه بود «ماسكی يا نقاب» معناي

 از او تميز وجه تا زند می خود برچهره او كه است ماسكی كس هر شخصيت كه مطلب اين بر دارد اشاره

 .است چنين شناسان روان ديدگاه از شخصيت تعريف اين نبايد پس باشد، ديگران

 :شخصيت ▪

 .سازد می متمايز ديگر افراد از را فرد هر كه رفتاري و روان، جسمی، هاي ويژگی مجموعه از عبارتست

 و مهم هاي جنبه از دانش آموزان اجتماعی رشد كه باشند داشته كافی توجه نكته اين به بايد عزيز معلمين

 ذهنی، بدنی، هاي جنبه است،البته اجتماعی شخصيت گيري شكل و شدن اجتماعی درفرايند توجه قابل

 تا كند می كمك عزيز معلمين به موجود مقاله. هستند مهم رشد جريان در نيز معنوي و اخالقی عاطفی،

 .باشند موفق دانش آموزان شدن اجتماعی استعدادهاي درشناسايی

 هستند؟ هايی ويژگی چه داراي اجتماعی يافته رشد آموزان دانش ●

 ۱) selfconspek (نفس به اعتماد )برخوردارند بااليی. 

 .اند قائل احترام ديگران و خود براي (۲

 .پذيرند می را خود كارهاي مسئوليت (۳

 .كنند می شركت گروهی هاي فعاليت در (۴
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 عمومی اماكن از ترس مثل درجمع، حضور از ترس: مثل. نيستند اجتماعی هاي اضطراب و ترس دچار (۵

 :شامل كه دانش آموزان اجتماعی شخصيت پرورش و رشد در موثر گوناگون عوامل ميان از 

 :خانواده محيط ▪

 جا دراين كه دارد بسزايی اهميت مدرسه و خانواده است، چشمی ارتباط وسايل همساالن، گروه مدرسه،

 .پردازيم می مدرسه در خانواده نقش به مختصراً

  :خانواده محيط ▪

 .است خانواده كند می نقش ايفاي آموز دانش اجتماعی دررشد كه اجتماعی واحد مهمترين و اولين

 استحكام از بايستی شده ياد پل اين بنابر كند، می وصل جامعه به را آموز دانش كه است پلی همانند خانواده

 كودک هاي تماس اولين نلرزد، ها اضطراب و هيجانات بادهاي تند در تا باشد برخوردار شخصيتی و عاطفی

 تقليد مشاهده، كه نيست شكی گيرد، می صورت خواهران و برادران والدين، با متقابل ارتباط در و خانواده در

 .رود می شمار به دانش آموزان در اجتماعی رفتارهاي يادگيري هاي شيوه موثرترين از الگوبرداري و

 :است اهميت حائز زير محورهاي آموز دانش اجتماعی شخصيت بر موثر خانوادگی عوامل شنق درمورد

 .آموز دانش با خانواده اعضاي ديگر با والدين ارتباط برقراري نحوه و نوع (۱

 .آموز دانش آداب معاشرت در ديگران خود به احترام نفس، عزت بر تاكيد (۲

 .گروهی بازيهاي از استفاده (۳

 اجتماعی هاي هارتم آموزش (۴
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 .اجتماعی رفتار الگوهاي يادگيري در پسران و دختران بين فردي هاي تفاوت رعايت (۵ 

 .جامعه فرهنگی و اجتماعی نيازهاي و تحوالت و تغيير از والدين گاهی (۶

 .باشد می مدرسه محيط فرزندان اجتماعی رشد بر تاثيرگذار عوامل از ديگر يكی

 محيط كنند، می سپري مدرسه محيط در را خود وقت ۱.۳ حدوداً دانش آموزان كه جايی آن: مدرسه محيط

 در و پايين سنين در مخصوصاً امكانات و فيزيكی نظر از همچنين شخصيتی، و عاطفی نظر از بايستی مدرسه

 از بعد سنين دراين آموز دانش شخصيتی هاي پايه كه چرا باشد، خانواده محيط شبيه دبستان سنين

 .باشد می همساالن گروه و مدرسه خانواده،

 هايی انسان نوع چه به خود جامعه آينده و حال براي اسالمی بينش اساس بر كه ببينيم است الزم

 :فردي جنبه در الاقل كه هستيم انسانی به نيازمند انسانی جامعه يك داشتن براي ما نيازمنديم؟

 .باشد واقف خويش ارزش به و بشناسد را خود  -

 .باشد قائل احترامی و شخصيت خود براي و بدارد دوست را خود  -

 .نهد بنا راستين ايدئولوژي يك اساس بر را اش زندگی   -

 .ندهد دست از ارزان را زندگی و بداند را زيستن خوب راه   -

 .ديگران پاي به نه باشد استوار خويش پاي به   -

 .كشد دوش بر شخصا را خود زندگی بار  -

 .بداند خود عقيده و آزادي حفظ سئولم را خود  -
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 .باشد حق مقررات و قانون به عامل و شناس قانون   -

 .دهد خرج به ايستادگی و استقامت هدف، راه در  -

 .نيايد كوتاه وظيفه انجام به مسابقه در  -

 .ندهد دست از را خود عملی و فكري استقالل  -

 .بداند را خود هاي وعده و گفتار و خود قدر -

 .بايستد جان حفظ تا آن پاي در نه يا گفت آري انديشه اگر  -

 . باشد... و جوانمرد و احساس و عاطفه با فداكار، حميت، با وفادار، عفيف، -

  .بود شرح اين به مدرسه امور در آموزاندانش جامعه پذيري عدم انجام جهت داليل برخی

P واژه اين به هابچه نايیآش عدم و مشاركت واژه از صحيح و درست تعريف عدم  

P مدرسه طرف از هايیتوانايی بروز مورد در آموزاندانش به ندادن فرصت  

P مدارس در آموزاندانش عاليق و هاتوانايی به توجه عدم  

P زمينه اين در  مدارس مربيان و مديران نداشتن تجربه و نديدن آموزش  

P مربيان و مديران و آموزاندانش بين شناختیروان و روانشناسی قوي رابطه نبودن 

P شغلی حيطه در مربيان و مديران از برخی نبودن متخصص  

P مدرسه امور انجام به آموزاندانش از برخی رغبتیبی  

P آموزاندانش به شدة محول مسئوليت با رابطه در آموزاندانش و معلمان بين همكاري عدم. 

P دانستندمی آنها طرف از احترام شدن رنگ كم و آموزاندانش دخالت نوعی را امر اين همكاران از برخی.  
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 مشـاركت مبانی و اصول

  .جمله آن از داشت نظر مد را قوانين و اصول بايد مسئوليت اعطاء و مشاركت اصل در

P مشاركت امر در ريزبينانه داوري از پرهيز و نفس به اعتماد تقويت  

P شود مثبت جريان يك به منجر كه صورتی به ضعف قاطن سازيبرطرف و قوت نقاط تقويت.  

P عدم و اضطراب باعث موضوع نباشد آن درست انجام به قادر كه شود داده هابچه به مسئوليتی چنانچه 

  .شد خواهد خودباوري

P است هم مشاركت آيين و قواعد مجموعه بلكه نيست كافی استعداد تنها.  

P تحصيلی يپايه و سن ، تحصيلی مقطع با متناسب ماه هر ، هفته هر رايب داشت، طرح بايد كار هر براي 

  .آموزاندانش

P گوناگون روشهاي و راهها و وسيع بسيار مشاركت گستره بلكه كرد محدود را جامعه پذيري ميزان نبايد 

 .دارد

P نگاه محض وظيفه يك ديد به صرفاً نبايد آنها طرف از مسئوليت قبول و آمواندانش پذيري مسئوليت به 

  .باشد موضوع كلی قواعد چارچوب و مدار روش و گونه ساختار نگرش يك ما نگرش بايد بلكه كرد

P كرده كسب كافی تجربه و كافی، آموزش ابتدا خودش بايد او بلكه باشد، آموزشگاه مدير تواندنمی كس هر 

  .باشد داشته باال مديريتی و اجرايی قدرت و باشد

P داشت عمل و علمی معيارهاي بايد مشاركت و جامعه پذيري ميزان بیارزيا براي.  

 آن سطـوح و هامشاركت بنديدرجه

  افراد بين متقابل درک ـ1

  مشورت ـ2

 مشاركتی گيريتصميم ـ3
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 گردان خود هايگروه آوردن وجود به ـ4

 (  2شواهد ) گرد آوری اطالعات

 و كردم تدوين فرمهايی. بسنجم را طرح موفقيت ميزان گرفتم متصمي لذا بود آنها رضايت معرف هابچه رفتار

 از حاصله نتايج گردد معلوم طرح اين پيشرفت ميزان تا گذاشتم معلمان اولياء، آموزان،دانش اختيار در

 در كه شد مشخص هم هاكاستی از مقداري بود طرح بودن كاربردي و موفقيت دهنده نشان فرمها مجموع

 انجام كارهاي آنها و گذاشتم ميان در آنها با را طرح هم اداره مسئوالن بازديدهاي در م،برآمد آن رفع صدد

 كه قبيل اين از اولياء هايگفته خانواده آموزش كالسهاي در كردند، ارزيابی آميزموفقيت و مناسب را شده

 مطلوب اثرات از آمده، رد پذيرمسئوليت فرد يك عنوان به و است گذشته هايسال با متفاوت امسال ما فرزند

  .بود پذيرفتنی اعتباري داراي  شده اجرا طرح و. داشت دنبال به را آنها رضايت كه بود طرح اين

 نتایـج

  آموزاندانش در جامعه پذيري روحيه و حس ايجاد ـ

  آموزش رسمی ساعات در هابچه شدن فعال ـ

  توانيممی ما كه باور اين ايجاد ـ

  آنها كاري حجم از مقداري شدن برداشته و مدير و همكاران رضايت ـ

  آموزاندانش اولياء رضايت ـ

  هابچه در نفس به اعتماد و تعاون ايثار، گذشت، حس پرورش ـ



 این فایل برای مشاهده است . 

نید .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه ک  

 

26 
 

  آن تقويت و اجتماعی رشد زمينه ايجاد ـ

  آنها طرف از مسئوليت پذيرش و قبول به عادت ـ

  آموزاندانش مهارت و تخصص از استفاده ـ

  آموزاندانش عملی و علمی سطح قاءارت ـ

 محوري مدرسه روحيه گسترش ـ

 زيادي اهميت از مقاطع ديگر و ابتدايی مقطع در كه مسائلی از يكی شده، انجام مطالعات و تحقيقات طبق

 .است دانش آموزان آداب معاشرت داشتن است، خوردار بر

 ديگران با ميسازد قادر را فرد كه شود می تهگف قبولی قابل فراگرفته رفتارهاي مجموعه به آداب معاشرت

 (1984 اليوت و گرشام. ) كند خودداري اجتماعی معقول نا هاي العمل عكس از و داشته موثر رابطه

 بر آداب معاشرت آموزش. است دانش آموزان اجتماعی هاي مهارت بهبود براي روشی اجتماعی، هاي مهارت

 كودكان كه است دليل اين به غالبا  اجتماعی هاي مهارت در دكانكو مشكالت كه دارد قرار اصل اين پايه

 مشكالت اين براي غلبه براي را كودكان توان می و كنند كار چه اجتماعی هاي موقعيت در دانند نمی

 (آمد كار تدريس روش. موثّر آموزش. ) داد آموزش

 كند؛ می پيشنهاد قسمتی سه يك( 1993) وآشر ويليام

 معلم كار اي انجام هنگام دارد، اختصاص همساالن با بهتر تعامل ي درباره مربی هاي بتصح به اول؛ قسمت

  .بدهد انجام نبايد آنچه بر نه شود می متمركز بدهد انجام «بايد» كودک آنچه بر بايد
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  .است ديگران با تمرين و تكرار شامل دوم؛ قسمت

 كمك همساالن ميان در او مقبوليتِ فزايشا به كودک به كالس در مسئوليتی نقش يك دادن سوم؛ قسمت

 (آمد كار تدريس روش. موثّر آموزش. )كند می

 فرزند هاي سبك. است مرتبط والدين پروري فرزند سبك با كودكان اجتماعی هاي مهارت رشد همچنين

 ي(سو از دهی پاسخ يا( خونگرمی) صميميت: كرد تعريف پيوستار دو امتداد در ميتوان را والدين پروري

  (1991 بوويند،) والدين سوي از گيري سخت يا كنترل و والدين

 كرده بازي خود كودكان با يا و كنند فراهم كودک براي همساالن با را بازي فرصت ميتوانند والدين همچنين

 توانند می والدين همچنين. كنند كمك فرزندشان به همساالن با بازي براي الزم هاي مهارت رشد به و

  .كنند كمك فرزندشان به همساالن با بازي فرصت

 آنان اجتماعی هاي مهارت ارتقاي باعث همساالن با ها آن روابط ي درباره كودكان با كردن صحبت همچنين

 (آمد كار تدريس و موثر آموزش(. (همكاران و  ليرد) شود می

 در كه كودكانی زيرا د،هستن آموختنی اجتماعی هاي مهارت دارند اعتقاد محققان از بسياري حاضر حال در

 شود می باعث و باشند نمی صحيح ارتباط هيچ برقراري به قادر و دارند معقول نا و مناسب نا هاي محيط

  .باشند نداشته محبوبيت ديگران بين در فرد

 :از عبارتند كه كرد اشاره ديگري عوامل و علل به توان می اما

 .شود می منتقل ها آن به ينوالد طريق از و ژن همراه به كه: ارثی علل .1
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 ... و شنوايی و بينايی اختالل عضو، نقص: زيستی علل .2

 .والدين از محروميت احساس مانند: عاطفی علل .3

 .درونی فشارهاي وجود: روانی علل .4

 ... و خانواده اعضاي گيري در و اختالف سامانی، به نا مانند: اجتماعی علل .5

 .جامعه و مدرسه و خانواده در تربيت عامالن بين ناهماهنگی تربيت، طافرا يا عدم: تربيتی علل .6

 :آداب معاشرت تعريف

 زندگی براي فرد هر. شود می فرد اجتماعی زندگی در موفقيت موجب كه است هايی توانمندي مجموعه

 هاي مهرت نام به آن از داردكه نياز ديگري هاي مهارت به فردي هاي مهارت بر عالوه جامعه، يك در موفق

 (ويژه هاي نياز با كودكان پرورش و آموزش كتاب.)كنند می ياد اجتماعی

 بازخورد و تمرين سازي، مدل مشاهده، طريق از كه اكتسابی است رفتارهايی مجموعه ،زوابط اجتماعی

 اسخ و گيرند می بر در را كالمی غير و كالمی رفتارهاي و است زير هاي ويژگی داراي و شود می آموخته

 بر و رسانند می حداكثر به را اجتماعی تقويت داشته، تعاملی جنبه بيشتر دارند، بر در را مؤثر و مناسب هاي

 كنند می رشد آموزش طريق از و يابند می توسعه است، شده واقع آن در فرد كه محيطی و ها ويژگی اساس

 (1381 كرامتی از نقل به 1983 ميچلسون)

 آموزش كتاب. )هستند مهم فرد براي ديگران با مثبت روابط پايداري و آغاز جهت از كه رفتار از هايی بخش

 (ويژه هاي نياز با كودكان پرورش و
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 :است محققان اكثر قبول مورد ذيل هاي ويژگی ،آداب معاشرت تعريف در

 .هاست پيام تفسير و تبادل شامل كه فرد به فرد ارتباط (1

 فردي بين تعامل و گذشته تجارب فرد شخصيت بر عالوه و كنند می پيدا رشد يادگيري در موقر عوامل (2

 .است موثر هدف به رسيدن در نيز او

 و اي چهره بيان صدا، تن چشم، از استفاده) كالمی غير يا و( جمالت يا لغات سخن،) كالمی صورت به (3

 .باشد می( ها ژست

 .پذيرد می رتأثي كند، می زندگی آن در فرد كه اجتماعی گروه و فرهنگ از (4

 برانگيزاننده بوده فرد عالقه مورد كه مؤثر صورتی در تقويت اين. كند می پيدا رشد اجتماعی طريق از (5

 .باشد

 ديگر موقعيت و جنس سن، محيطی، عوامل از. طلبند می را سويه دو رفتارهاي و دارد جانبه دو طبيعت (6

   پذيرد می تأثير افراد،

 آداب معاشرت هاي نشانه ارزيابی در( 1994 همكاران، و  هارجی از قول نقل هب ،1982) ديگران و مايكسون

 :كنند می اشاره اصلی عنصر شش به

 .شوند می آموخته معمول طور به زوابط اجتماعی (1

 .اند ويژه گوناگون كالمی غير و كالمی رفتارهاي از اي مجموعه شامل (2

 .مؤثرند و بمناس هاي پاسخ ارائه و  شدن داوطلب مستلزم (3
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 .رسانند می حداكثر به را ديگران اجتماعی هاي تقويت (4

 .دارند احتياج ها رفتار از برخی متقابل تأثير و مناسب بندي زمان به و دارند تعاملی ماهيتی (5

 .باشند می مقابل طرف پايگاه جنس، سن، همچون محيطی عوامل تأثير تحت( 6

 : نتیجه گیری

 كاري خانه در. بدهيم مسئوليت آنان توانايی حدود در آموزان،دانش يا و فرزندان به مواردي در كنيم سعی

 يا و خانگی هايمرغ به دادن دانه مسئوليت بسپاريم، كودكان به را خردسال خواهر و برادر از مراقبت چون

 و كنيم طلب او از را ديگر مسئوليت يك يا و خانوادگی كار يك انجام. بخواهيم او از را هاگلدان به دادن آب

 پذيريمسئوليت. بگيرند عهده به را خود رفتار مسئوليت تا كرد كمك آنها به بايد شرايطی، هر در هميشه

 در و كندمی تقويت را نشاط و اميد روح تزلزل، و كمرويی جاي به. داردوامی فعاليت و تحرک به را آدمی

 آهستگی به بايد كودكان به مسئوليت دادن در. شد اهدخو ترفزون آنان نفس به اتكا و اعتماد روحيه نتيجه

 با همزمان و تدريج به و نگذاريم كودكان دوش بر اضافی و سنگين بار موعد، از زودتر هرگز و برويم پيش

 محول مدرسه و خانه در كارها انجام زمينه در تريسنگين هايمسئوليت او به كودک بلوغ و رشد

 شوند مطلبی متوجه توانندمی ترراحت اغلب هاآن. آموزندمی زيادي چيزهاي همديگر از دانش آموزان.كنيم

 صرف را خود وقت از بخشی كم دست برندمی لذت دانش آموزان اكثر. دهدمی توضيح آموخته تازه يك كه

 . كنند گروهی هايكار

 کالم آخر :

دانش هنی ومهارتی خويش را با با مطالعه وتحقيق چالش هاي مسير كالس خود را بشناسد وفاصله ذ  - 

 ش كم كند. آموزان
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 در كالس در س به فعاليت هاي كالسی به مثابه لحظات مهم اصل زندگی می نگرد نه صرفا وظيفه  -

 را دوست دارد اگر چه مطمئن است ممكن است همه آنها اورا دوست نداشته باشند.  دانش آموزانهمه  -

 ا هدفمند ، پرتالش،عالقه مندوكم انتظار نشان می دهددر فعاليت هاي كالسی وشخصی خود ر -

را براي آينده اي كه می بيند می سازد نه صرفا براي برآوردن انتظارات روزمره گذشته  دانش آموزان - 

 وامروز

 

 

 

 

 

 

 منابع قابل استفاده : 

مجيد ملكان،نشرنی ، اليس ، سوزان ووالن . آشنايی با يادگيري از طريق همياري ،ترجمه طاهر رستگار و - 

 1382تهران ،چاپ هفتم ،
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، ترجمه محمد رضا بهرنگی ، نشر كمال تربيت  2000بروس ، چويس،ويل ،مارشال ،الگوهاي تدريس  -

 .  1380تهران ،چاپ اول ،

 .  1384شعبانی ، حسن ، مهارت هاي آموزشی ، روش ها وفنون تدريس ، انتشارات سمت ، تهران ، -

سم خان ، سودابه ، محمد حسين ، يادگيري از طريق همياري ، نشرنی ،تهران ، چاپ حايري زاده ، قا -

 .  1384چهارم ، 

كرامتی ، محمد رضا ، الگوهاي برتر تدريس ، يادگيري مشاركتی ، نشر فراانگيزش ، مشهد ،چاپ دوم  -

،1384  . 

، پاييز  2سال سی ويكم ، شماره  رقابت يا رفاقت در كالس ، مجله روانشناسی تربيتی ، دانشگاه تهران ، -

     29.  1380وزمستان 


