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 موانع و چالش ها مدارس، اهداف، تعلیم اسالمی در تربیت و

 

 علی نژاد زارعی) کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی(

 دکتر ناصر کاظم خانلو )استادیار دانشگاه پیام نور همدان(

 

alinejadzaree@gmail.com 

pnu.khanloo@yahoo.com 

 

تحول بنیادین آن جایگاه ویژه ای  سند و ما نظام آموزش وپرورش نوین اسالمی در تعلیم تربیت و:چکیده

 قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و الهام گرفته از ،آموزشی جمهوری اسالمی ایران نظام تربیتی و دارد.

برنامه ها واصول ی بارز دارد. سخنان گهربارشان نمود سیره عملی و علیهم السالم است که در طهارت

است.بهره گیری ازاین آموزه ها  دقیق ونظام مند بسیار ،تربیتی اسالم برای پرورش نسلی صالح وشایسته

ظام آموزشی وتربیتی مدارس ، گره گشای بسیاری ازمعضالت ومشکالت اخالقی وتربیتی نسلی درن

فرهنگی بیگانگان برای زدودن باورهایاسالمی واصالت فرهنگی  هجمه یخواهدبودکه ازتمام جهات مورد 

م وایرانی اش قرارگرفته است.  دراین پژوهش تالش شده است ضمن پرداختن به مهم ترین اهداف تعلی

وتربیت اسالمی درمدارس چالش ها وموانع فراروی آن تبیین وراهکارهایی برای گذرازاین چالش ها ارائه 

 شود.

 تربیت وتعلیم، چالش ها وموانع، آموزش وپرورش،سندتحول بنیادین،قرآن ومکتب اهل بیت)ع(کلیدواژگان:

 

 بیان مسأله -1

امروزه به علت افزایش دامنه فعالیت های ماهواره ای وانواع شبکه های اینترنتی غرب وصهیونیزم برای گسترش روزافزون 

زمینه های انحراف که عمدتا نسل نوجوان وجوان ما راهدف قرارداده اند تا با زدودن وازبین بردن هویت ملی واعتقادی و 

معه اسالمی ما رواج داده وازجوانان ونوجوانان ما نسلی بی اراده و بی تحرک اخالقی اش،زمینه های فسادوبزهکاری رادرجا

بسازند،اهمیت توجه به برنامه های مدون ومنسجم تربیتی واخالقی برپایه آموزه های دین مبین اسالم درمدارس ما ضرورتی 

وضرورت توجه به چالش ها أله انکارناپذیر است.علت انتخاب این موضوع برای پژوهش حاضرحساسیت فوق العاده این مس

 ونواقص برنامه های پرورشی وتربیتی درمدارس وتالش برای رفع کاستی ها وغلبه براین چالش ها می باشد.

 پرسش های تحقیق-2

 ؟ثمربخش می شودعملکردمدارس ومراکزآموزشی درخصوص تربیت وتعلیم درچه صورتی -1

 است؟ موثردرامرتربیت دانش آموزان  چقدر سمیزان مشارکت وهمکاری جامعه،خانواده ها ومدار-2

 مهمترین اهداف تربیت وتعلیم اسالمی درمدارس ما کدامند؟-3
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 مهمترین چالش های تربیت وتعلیم اسالمی درنظام آموزش وپرورش ما کدامند؟-4

 اهداف تحقیق: -3

اهل بیت مکرمش،پایه گذاری شده درجامعه ای که نظام آموزش وپرورش آن برپایه قرآن وسیره عملی پیامبراعظم ومکتب 

،جایگاه تربیت اسالمی درمدارس چنان مهم وضروری است که رعایت اصول تربیتی اسالم وبرنامه ریزی برپایه آن ضامن است

نظام مندشدن  سالمت جامعه وزمینه سازترقی وپیشرفت وتعالی درتمام زمینه های فرهنگی،اقتصادی واجتماعی خواهدبود.

تی وپرورشی درمدارس وتوجه به ضرورت ها،کمبودها وکاستی ها ولزوم برنامه ریزی مسئوالن محترم آموزش برنامه های تربی

واهتمام ویژه آنان درجهت رونق بخشیدن به این برنامه  وپرورش وهمکاران زحمت کش،مؤمن ومتعهد ما درامورتربیتی

تربیت براساس مبانی وآموزه های  اهمیت تبیین هاوکوشش برای رفع کاستی های آن بسیارضروری است.این تحقیق با هدف

چالش هاوموانع اجرای برنامه های تربیتی وپرورشی درمدارس وبامحوریت)مشکالت درون مدرسه ای(تدوین اسالمی وبیان 

م اهمیت وضرورت برنامه های پرورشی مدارس ومهمترین چالش های آن وراهکارهای یشده است.به امیدآن که توانسته باش

 م. یرفت ازاین چالش ها رابیان کرده باشبرون 

 مقدمه-4

بر  درنظام آموزش وپرورش مااهمیت بسیاری پیداکرد وعلیرغم تقدم واژه آموزش  اسالمی پس ازپیروزی انقالبتعلیم وتربیت 

وتاکید  شاست.  احیای معاونت پرورشی دروزارت وادارات آموزش وپرور شدهامرپرورش  توجه ویژهای  اما بهدرعنوان پرورش 

برنامه هایپرورشی مدارس وتالش برای تربیت نیروهای متعهد ومتخصص جهت انجام فعالیت های پرورشی  شدنبرنظام مند

نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران الهام گرفته ازآموزه های حیات بخش اسالم است که  گوشه ای ازاین اقدامات است.

معصومین  عملی احادیث وسیرهرآن کالم نوربخش الهی، ق شان نمودی بارز دارد.درسیره عملی معصومین وسخنان گهربار

چشمه زالل وپایان ناپذیری است که روح وجسم انسان راپاکی وجال می بخشد وزندگی اوراسرشارازنور و معنویت  علیهم السالم

 قرآنی است.قرآن منبع الهام بخش معارف وآموزه هایی است که راه تابناک می کند.سخنانی که سرچشمه آنها وحی الهی وبیان

اورا ازتمام  وعقلی انسان راخلیفه خدا در زمین معرفی کرده وظرفیت های علمی قرآن رستگاری بشر را نمایانکرده است.

 موجودات برتر شمرده است.                         

 ( 761) انعام / «لیبلوکم... ةق بعض درجاوهوالذی جعلکم خالیف االرض ورفع بعضکم فو»

 اوست خدایی که شماراجانشین خود در زمین قرار داد تا شما را درمعرض آزمایش قرار دهد.

 و«وعلم آدم االسماء کلها».معرفی شده است گنجینه علم الهی وبرترین مخلوقات درقرآن به عنوان انسانهمچنین 

 او)خداوند(تمام اسماء رابه آدم آموخت. 

پیامبراعظم رااسوه ای نیکوبرای بشریت  هدایتگر انسان ها به سوی سعادت ورستگاری و پیامبران را خداوندتبارک وتعالی

 ( 21) احزاب/  «...ةحسن ةلقدکان لکم فی رسول اهلل اسو»است: معرفی کرده

پیامبراسالم برای انسان ها معارفی ارائه کردکه تاآن روز،جز درادیان الهی آن هم به صورت محدود سابقه نداشت.کارآیی 

توانست ازملتی عقب مانده جامعه ای زنده بسازد.دانش وبینشی که رسول خدا  وتأثیراین معارف به قدری بودکه دراندک زمانی 

ی بنیادین  که جریان ازکجایی وبه کجایی وچرایی زندگی انسان رامشخص می می دادمرکب بودازمقداری مباحث اعتقاد
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کرد.دیگراینکه مسئولیت ها ووظایف انسان ها را دربرابر خدا وخلق معین می نمود وتعلیمات اوگاه به صورت احکام وقوانین 

 (14،ص1331)الماسی:حقوقی وگاه به صورت مباحث اخالقی مطرح می شد.  

تربیتی رسول خدا)ص(بسیارحساب شده ونظام مندبود به همین دلیل دراندک زمانی برمردم تأثیرمی گذاشت آری برنامه 

.همین برنامه تربیتی ازسوی ائمه اطهارعلیهم السالم دنبال شد از این رو باوجودهمه مشکالت ومحدودیت ها یاران زیادی 

 تشارمعارف اهل بیت وتبلیغ مکتب تشیع داشته اند. .پیروانی که درتاریخ اسالم نقش مهمی درانراتربیت می کردند

رستگاری وخیردنیا  ،ه اطهار وپیروی ازسیره عملی آنان درتربیت فرزندانئمسی به پیامبراعظم صلی اهلل علیه وآله وسلم واأت

وآخرت رابه ارمغان می آورد.پرورش فرزندان درمحیطی سرشارازمعنویت وکالم نورانی قرآن وسخنان حکیمانه معصومین 

فضیلت های واالی انسانی پرورش خواهد  آراسته به وشاداب خواهدبود وفرزندان ما راافرادینویدبخش جامعه ای سالم وپویا 

همان ربیت دراسالم اهمیت واالیی دارد به گونه ای که همواره برتعلیم مقدم شمرده شده است.داد.به همین دلیل است که ت

اگرخداوندبوسیله تویک  «ن یهد اهلل بک رجال واحدا خیر لک من الدنیا ومافیهاأل» طور که پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرموده اند:

درجهان اسالم منابع باارزشی ازمعارف واندیشه های دینی ومعنوی  فرد راهدایت کندبرای توبهتراست ازدنیا وآنچه درآن است.

.درحقیقت تمام جوانب ماست واخالقی وتربیتی وجوددارد که تجلیگاه تابناک وحی الهی وکالم گهربارمعصومین وعلمای بزرگ

دستورالعمل است. اسالم برای همه زوایای زندگی انسان  زندگی دنیوی واخروی بشردرمکتب اسالم درنظرگرفته شده

صحیفه سجادیه وکتب معتبرحدیث وصدها ،نهج البالغه)ص(، قرآن کالم وحی ومعجزه جاویدان رسول خاتمصادرکرده است.

 انپهناورعلوم ومعارف اسالمی هستند که گهرهای ارزشمنداخالقی و تربیتی دراعماقش یهادیگردریااخالقی وتربیتی کتاب 

                                     شناورند.                                                                                                                     

ی وتربیتی است اخالق جامعه اسالمی مابه برکت دین مبین اسالم ومکتب هدایتگرشیعه دارای سرمایه های بسیارغنی معارف

که غفلت ازآنهازیان وخسرانی جبران ناپذیر خواهد داشت وبهره مندی ازگنج ها ومعادن آن جامعه رابه سوی تعالی وپیشرفت 

 .خواهد دادوفرزندان وجوانان ما رابه صالح ورستگاری سوق 

نکارناپذیر است.احساس چنین نیازی تربیتی وپرورشی برپایه تعالیم اسالمی درمدارس ضرورتی ارونق بخشیدن به برنامه های 

متولیان آموزش وپرورش واندیشمندان عرصه تعلیم وتربیت رابرآن داشته است که درتنظیم سندتحول بنیادین درآموزش 

 وپرورش توجه ویژه ای به امرتعلیم وتربیت اسالمی درمدارس نمایند.

 ن شده است:                                                       این گونه بیا1444زتعلیم وتربیت درافقدربخشی ازاین سندچشم اندا

مبتنی برنظام معیاراسالمی فرهنگ وتمدن اسالمی  بااتکابه قدرت الیزال الهی1444نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومیدرافق»

های تربیتی ممتاز درطرازجمهوری  ازتوانمندی ایرانی وقوام بخش آنها وزمینه سازجامعه جهانی عدل مهدوی)عج(وبرخوردار

ثر بانظام های تعلیم وتربیتی درسطح جهان توانمند ؤاسالمی ایران درسطح منطقه الهام بخش ودارای تعامل سازنده وم

درزمینه سازی برای شکوفایی فطرت واستعدادها وشکل گیری هویت یکپارچه اسالمی انقالبی ایرانی دانش آموزان باتوحه به 

 ئلمن آراسته به فضاؤمربیان ومدیران م ی آنان کارآمد اثربخش یادگیرنده عدالت محور مشارکت جو برخوردار ازهویت اختصاص

وزارت ) «آینده نگر عاقل متعهد امین بصیر حق شناس ،اخالق اسالمی عامل به عمل صالح تعالی جو وتحول آفرین انقالبی

 (  (،سندتحول بنیادین1334آموزش وپرورش،)

ازهمین چندسطراستنباط می شودکه الزمه تحول بنیادین درنظام گسترده ای چون آموزش وپرورش توجه به همه نیازهای 

درواقع اگرپایه های معنوی جامعه برای پاسخ گویی به این نیازهاست.ساز مادی ومعنوی انسان وایجادساختاری سازنده وتعامل 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 1-11، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

4 
 

ای اعتقادی فکری وفرهنگی آن الهی باشدچنین جامعه ای به سوی بالندگی وزیرساخت ه ای استواروجریان زندگی ودادوستد

 وفایی حرکت می کند.وشک

نقطه آغازاین حرکت تحول آفرین رابایددرآموزش وپرورش جستجو کرد.زیراتحول بنیادین درآموزش وپرورش به نظرمی رسد،

جهانی عدل مهدوی دزمینه سازپیدایش جامعه است.چنین تحولی می توان وجامعه جزای یک نظامتمام ا در به معنی تحول

وبرخوردارازهمه ظرفیت های معنوی واجتماعی وفرهنگی آن باشد.جامعه ای که جوانان آن درپرتو آموزه های دینی واخالقی 

 ،اخالق ومعنویت ،وتکنولوژی که درزمینه های علمی چنان پرورش یابند ة دیگراسالم ناب محمدی ونه اسالم های تحریف یافت

 افکنند وتحسین آنان رابرانگیزند.شگفتی  و جهانیان رابه حیرت

چالش ها وموانع تربیت اسالمی  تعلیم وتربیت، مقدمه وتعاریف وبیان اهداف از پس متعال ودراین مقاله بااستعانت ازپروردگار

آیات قرآنیواحادیث معصومین اسالمیواستنادبه  کرده وپس ازبیان دیدگاه هایبه سه دسته تقسیم درمدارس  را دانش آموزان

 .میبیان کرده ا درعرصه آموزش وپرورشبرپایه تجربیات آموزشی خود  را هاراه حل ها ی برون رفت ازآن  ،علیهم السالم

 بحث و بررسي 

 معنای لغوی تربیت وتعلیم  -5

ادب واخالق به کسی ،دادن پرورش،پروراندن،و وبه معنی افزایش ونمو پروردنبُتربیت ازریشه رُ»:معنای لغوی تربیت1-4

یاددادن وبه معنی تغذیه ومراقبت کودک راعهده دارشدن وبه دقت اوراسرپرستی کردن تااینکه دوره کودکی رااتمام کند واین 

تربیت مصدرباب )تفعیل( وازماده)ربو(وبه معنی »(33، 1333)فایضی:  «زمی شود.رسیدگی شامل قوای ادراکی وعقل اونی

،وسیله رشد رافراهم نمودن وپاک گردانیدن آمده است وبدیهی است که عالوه بر رشد دادن جسم،نمو زیادکردن،نمو دادن

 (1335،11)صانعی:« نظر است. وپرورش دادن وزیاد کردن استعدادها درجهت کمال نیزمورد

ف ومبادی تعلیم به معنای آموزش کسی راچیزی آموختن علم یاهنری رابه کسی یاددادن تلقین والقاء کردن معار»

تعلیم نیزمصدر باب )تفعیل( وازماده)علم(مشتق شده است،ودرلغت »(1333،33فایضی: «)آموز. علومبرحسب اختالف به دانش

به معنی یاد دادن است.معنی اصطالحی تعلیم همان آموزش دادن است،که معلم مطالب مورد نظرخود رابه متعلم القا می 

  ( 14-1335،13صانعی: «)معلوماتی به آن انتقال داده می شود. کند،یعنی ذهن اوبه منزله مخزنی است که

 در مورد تعلیم و تربیت  مهم نکته چند -6

ی گرچه واژه های تعلیم وتربیت همراه هم می آیند اما بین مفاهیم تعلیم وتربیت وبه عبارتی آموزش وپرورش تفاوت ها

مختلف مشاهده کرده ام این اختالف به چشم می  درتمام تعاریفی که ازاین دوواژه درکتبو وجود دارد شاخصی

خورد.دراینجاقصدندارم درمورد اختالف وافتراق معنایی این دو واژه صحبت کنم زیرا این امر ماراازبحث اصلی این مقاله دورمی 

 :نکته مهم اشاره کنم سهبایدبه برای ورود به مبحث اصلی وآغاز سخن سازد اما

زیرا مترادف واقع شوند.نباید درکنارهم آمدن این دوواژه به ترادف معنایی آنها بینجامدودرعمل نیزاین دودرنظام آموزشی نباید 

 عمل به چنین اندیشه ای برای آموزش وپرورش زیانباراست.رواج چنین مترادف قراردادن آموزش وپرورش،اندیشه ای ناصواب و 

فراگیری ونگهداری ازاین آموخته ها ومحفوظات  را ذهنی ووظیفه متعلمیاد دادن مشتی معلومات  راوظیفه معلم اندیشه ای که 

پس ازگذشت زمانی  ودانش آموزان رابه انبارومخزنی تبدیل می کند که هر روز بامقداری معلومات ذهنی پر می شود،بداند

                                               د.                                             ناندک همه یابخش اعظم آنها راازدست می ده
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این دیدگاه وعمل به آن دانش آموزان ما را به سمتی سوق می دهد که اغلب آنها فقط شب قبل ازامتحان زحمت از بر کردن 

یند اما مطالب امتحانی رامتحمل می شوند.این دانش آموزان اغلب به مدد حافظه توانمند ممکن است نمره عالی هم کسب نما

چنانچه پس ازگذشت چند روزبار دیگرهمان آزمون از آنها گرفته شود نتیجه دلخواه راکسب نمی کنند.زیراآنها فقط طوطی 

                                                                                                                      به یاری تکرار به حافظه سپرده اند وپس از رفع نیازآنها رافراموش می کنند.وارمطالب امتحانی را

بارواج چنین اندیشه ای چه بر سر دانش آموزان خود می آوریم؟این گونه نیست که با آنها مانندیک طوطی دست آموز رفتار 

علمی نگاه کنیم.ابتدا درآموزش واقع بینانه و اله مهممی کنیم؟این یک اشتباه بزرگ درآموزش وپرورش است.بیاییدبه این مس

وپرورش مباحث تربیت وتعلیم را ازهم تفکیک کنیم وبرای این دو مرز معینی قایل شویم.آنگاه حق تقدم تربیت برتعلیم را که 

 و د زندهباموجو فراموش نکنیم که درتربیت وتعلیمدرقرآن وسفارشات پیشوایان مابرآن تاکیدزیادی شده است محترم شماریم.

ذیشعورسروکار داریم.دانش آموز ما ابزارنیست که هرجا بخواهیم آن راقرار دهیم وهرتغییری که دوست داریم روی آن انجام 

طوطی دست آموزی نیست که هر روزتعدادی واژه به اوبیاموزیم.بیایید اهداف واقعی تربیت وتعلیم را  دهیم.دانش آموز ماب

خردورز وشایسته  ،تعریف واجرا نماییم تابتوانیم دانش آموزانی آگاه وعامل به اعمال صالحدرمدارس برپایه ومبنایی علمی 

 تربیت کنیم.

اگربه ،معنای حقیقی عامل به قرآن ونمازشونداگر درمدرسه ،نمازخواندن وتالوت قرآن رابه دانش آموزان خودبیاموزیم وآنها به 

احترام به حقوق دیگران بیاموزیم وآنها به معنای واقعی در زندگی صداقت وراستگویی و وفای به عهدو خود دانش آموزان

روزمره خود به این مفاهیم عالی عمل کنند می توانیم بگوییم که درامر تربیت وپرورش موفق بوده ایم.دراین صورت علم وعمل 

                                                                                                      .                           خواهدبودما به تعبیر امام علی علیه السالم میراثی گرانبها

                                                                        (  5،حکمت444)نهج البالغه،ص  «کریمه واالدب حلل مجدده والفکر مرآت صافیه. ةالعلم وراث»

 می وفکرآینه ای است صاف وشفاف.ئزینتی دادانش میراثی گرانبها وادب 

اخالقی درمتعلمین باید مربی ومعلم خود به این زیورهای اخالقی متحلی وآراسته باشد تاسخن ورفتارش  برای تعمیق فضایل

                                       الگوی دانش آموزان قرارگیرد وآنها رامجذوب خودنماید ودراعماق وجودشان نفوذ کند.      

 «نفظوا من حولکأل ولو کنت فظا غلیظ القلب»قرآن کریم پیامبراسالم صلی اهلل علیه وآله را مورد خطاب قرارمی دهد که: 

 (  153سوره مبارکه آل عمران،آیه)

 اگرتندخو وسخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند.

ودر راه آنها گام برمی  مربی ومعلم بسیارسنگین وخطیر است اودرجایگاه انبیا واولیای الهی قرارداردبه همین دلیل وظایف یک 

دارد به همین جهت مربیان ومعلمان دلسوز ما باید با اخالص وصداقت  کارکنند ومحیط کا ومدرسه رابه فضایی سالم ونورانی 

ازقداست وعظمت فراوانی خواهند داشت.بی تردید درچنین  اگر مدارس ومحیط های آموزشی سالم باشند»نمایند.  تبدیل

 «دلسوزبه دانش آموزان منتقل می شود.محیط هایی مسایل تربیتی وارزش های اخالقی ازطریق معلمان ومربیان صالح و

 (541 ،1332)بهشتی:

ه سازی بسترهای الزم برای منوط به آماد نکته مهم دیگراینکه دست یابی به اهداف تربیتی مورد نظردرنظام آموزش وپرورش

این هدف بزرگ است واین مهم فقط باهمکاری وهمراهی وارتباط سازنده مدرسه،خانواده واجتماع میسر می شود. اگراضالع سه 

 آنان است سعادت ونیک بختیگانه این مثلث بایکدیگر تعامل سازنده داشته باشند فرزندان ما درمحیطی سالم که نویدبخش 

 پرورش می یابند.

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 1-11، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

6 
 

    خانواده،اجتماع ومدرسه مثلث  -3

 انوادهخ

 

 

  مدرسه   اجتماع 

 

 خانواده -7-1

خانواده نخستین ومهمترین محیط تربیتی کودک به شمار می زیراخانواده می باشد ،اولین ومهمترین ضلع این مثلث

خانواده ورفتاروکردار واعتقادات آنهانقش مهمی درسالمت روانی وشکل گیری شخصیت کودکان  چگونگی ارتباط اعضایآید.

          ایفامی کند.                                                                                                                  

د.به همین دلیل است که دین مبین اسالم ناجتماعی ریشه درخانواده های ناسالم داراختالالت روانی وبزهکاری های اغلب 

رعایت آنها ضامن سالمت روحی وروانی  وپیشوایان ما دراین زمینه سفارش های بسیارارزشمند وروانکاوانه ای ارائه کرده اند که

 فرزندان ما خواهدشد.

کانون  بهدقت درآن آمده است برمی آید که دین اسالم تاچه اندازه ای  از روایات فراوانی که در حصوص نحوه انتخاب همسرو

به عنوان نخستین مکان پرورش وتربیت فرزندان اهمیت می دهد.این نکته که پدران ومادران شایسته خانواده وسالمت آن 

                                                                                                                               می توانند فرزندانی صالح پرورش دهند مورد تأکیدهمه پیشوایان وعلمای دینی ماست.     وصالح

 )«کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه اوینصرانه اویمجسانه»پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله می فرمایند:  

 (116ص،6بحاراالنوار،ج

  ورایهودی،نصرانی یا مجوس می کنند.هرنوزادی برفطرت الهی وتوحید متولد می شود و والدین او هستند که ا

                                       برعهده دارد.                                                                                                                  ان خودعلوم دینی وسایر دانش های الزم برای زندگی فرزندآموزش پدرمسئولیت سنگینی درهمچنین 

ینده ازکارهایی است آموزش قرآن واحکام وعلوم اهل بیت وخواندن ونوشتن  ویادگیری حرفه های الزم برای اداره زندگی درآ

 باید برای فرزندش انجام دهد.که پدر

به این دستورات وتوصیه ها پایبند بوده اندوپدران ومادران ازنظرتأثیر  بیشتر از زمان ما به نظرمی رسد که نیاکان ما درگذشته

ا امروزه همه چیزحاکی ازفاصله گذاری برفرزندان وفرزندان ازنظرالگوپذیری صحیح ازوالدین درجایگاه واالیی قرارداشته اند ام

 وعدم درک مشترک درزندگی خانواده هاست.                                                                       واختالف

ودوری ازاین رهاوردعصرماشین را الزمه ی زندگی امروزی شده ارتباطات سریع ولحظه ای درسایه ی گرچه رفاه وآسایش 

است که زندگی خانوادگی راآسیب  آنرهاورد دیگر اما شکاف های عمیق درروابط درون خانواده ای نیز ساخته استغیرممکن 

برای تربیت صحیح فرزندان خود نیزبهره بگیرند پذیرکرده است.با این وجود پدران ومادران آگاه می توانندازامکانات عصرماشین 

 تربیتی اسالم رابکاربگیرند.                                    واین مستلزم این است که والدین باتعهد وحساسیت بیشتری آموزه ها وتعالیم 
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اسالم حتی درمورد نام گذاری همه جوانب زندگی فردی واجتماعی رادربرمی گیرد. ،برنامه های اسالم برای تربیت فرزندان

                                علی )ع(دراین باره می فرمایند:                                                                                                . امام سفارش می کندکه که یکی ازوظایف پدران انتخاب نام نیک برای فرزنداست انفرزند

 (   33،حکمت511نهج البالغه،ص-) «یعلمه القرآن و حق الولدعلی الوالدأن یحسن اسمه ویُحسن ادبه»

                           حق فرزندبر پدراین است که نام نیک برایش انتخاب کند واوراخوب تربیت نموده وبه اوقرآن یاد دهد.                                   

دراین مسئله داردکه نام نیک تأثیرمهمی درشکل گیری شخصیت کودک واعتمادبه نفس او میرالمؤمنین علی)ع(ریشه سفارش ا

 دربزرگسالی خواهد داشت.

پس برپدران ومادران الزم است که نام هایی برای فرزندان خوداختیارکنند که که آنها درآینده به داشتن چنین اسم هایی 

ازاین رو انتخاب نام اولیای الهی یاصفات جالله باری تعالی وشخصیت های بزرگ برای فرزندان افتخارکنند وبرخودببالند. 

 بسیارسفارش شده است.

                                                                                                                                                         مدرسه-7-2

ا کارکرد اول همان آموزش های رسمی است که ب:دوکارکرد مهم درارتباط بادانش آموزان ایفا می کند مدرسه به طورکلی

بصری،کارگاه وآزمایشگاه و...بوسیله معلمان  و استفاده ازکتاب وسایروسایل آموزشی وکمک آموزشی نظیروسایل سمعی

وکادرآموزشی خودانجام می دهد.کارکرد دیگرآن که بیشتر موردنظرماست،کارکردتربیتی وپرورشی مدارس است که به کمک 

                        مربیان وکادرپرورشی صورت می گیرد.               

برای  زیراتوجه به نیازهای پرورشی ونکات تربیتی درمدارسربیتی درمدارس اهمیت زیادی دارد،تامروزه فعالیت های پرورشی و

رفع بسیاری ازمعضالت درون مدرسه ای دانش آموزان ضرورتی گریزناپذیراست وبی توجهی به ابعادتربیتی درمدارس دانش 

های آن ی وعملکردوعه یک مدرسه را با مشکالتی مواجه خواهدکرد که تبعات آن برتمام کارکردهای آموزشآموزان وتمام مجم

 رفتاریدانش آموزان واتخاذتدابیرتربیتی متناسب باتأثیرمنفی خواهدگذاشت.شناخت توانایی های فردی وخلق وخوی 

، هنر وروحیه مضاعفی می طلبد که ظرافتتربیتی وپرورشی،  های ازاین رو فعالیت کارتربیتی مدارس رابسیارحساس کرده

بایدمتولیان امورتربیتی ومعلمان عزیزما درمدارس به این زیورهای اخالقی وهنرها متحلی باشند چراکه آنها با افرادی 

                                درارتباطند که دارای سلیقه ها وخلق وخو ومشکالت گوناگون هستند.                                   

چون دیگری نیست مشترکند وهرکس درپایه وجایگاه معینی قرارگرفته وازویژگی های  آدمیان دراین ویژگی که هیچ یک»

درونی وبیرونی خاصی برخورداراست وتوانایی ها وامکانات ویژه ای دارد.انسان ازاین جهت مشمول قانون عام وفراگیری درجهان 

 (124،ص1315)باقری:«   نامگذاری شده است.«تقدیر»المی است که به عنوان شناسی اس

موردتوجه قرارمی  دانش آموزان این اصل مهم را همیشهومربی آگاه به مسائل تربیتی درمواجهه با مشکالت رفتاری یک معلم 

جهت هرفرد رابه نسبت توانایی ها دهد که خداوند تبارک وتعالی همه انسان ها را باتوانایی های یکسان نیافریده وازاین 

 «نفسا اال وسعها لها ماکسبت وعلیها مااکتسبت ال یکلف اهلل»واستعدادهایش مکلف می کند:

 خداهیچ کس راتکلیف نکند مگربه قدرتوانایی های اونیکی های هرشخص به سودخوداو وبدی هایش نیز به زیان خوداوست. 

که ازبرخی اختالالت رفتاری رنج می برند.این دانش آموزان نیاز به توجه  دانش آموزانی وجود دارند معموال درهرمدرسه ای

ویژه وحمایت هستند.رهاکردن آنها وبی توجهی به مشکالتشان آسیب های جبران ناپذیری به آنها واردکرده وسایردانش آموزان 

                                                  رانیزدرمعرض آسیب قرارمی دهد.                         
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اهمیت بسزایی دارد.                                               درچنین مدارسی وجود مربیان ومعلمان باتجربه وآشنا به مسائل تربیتی وروانشناختی 

یتی ازوظایف مهم این مربیان ومعلمان است.دراین رفتار دوستانه واحترام آمیز وتوأم با سعه صدر واتخاذ تدابیرصحیح ترب

صورت آنها می توانند به پیشبرد برنامه های تربیتی وپرورشی آموزشگاه خود وکاهش معضالت رفتاری دانش آموزان کمک 

 شایانی نمایند.

 :اجتماع -7-3

ار می رود. بهدلیل افزایش  فراوان محیط اجتماعی ازعوامل مهم وتأثیرگذاربرتربیت وشکل گیری شخصیت انسان به شم امروزه 

تأثیراین عوامل بر رفتاروشخصیت آدمی انکارناپذیرشده است. دین مبین اسالم نیز براهمیت  ،وهمگانی شدن وسایل ارتباطی

اسالم مقررمی داردکه برای تربیت »محیط سالم اجتماعی درشکل گیری شخصیت وتربیت صحیح فرزندان تأکیدفراوانی دارد. 

وجلوگیری ازهرز رفتن توانایی هایشان بایستی محیط سالم ومساعد به وجودآید  افراد درجهت شکوفایی استعدادهاوپرورش 

 (133،ص1335)صانعی: اند به کمال مطلوب خویش دست یابد.تاهرکس به تناسب ظرفیت وگنجایش روحی خودبتو

قی وتربیتی کودکان رابه مخاطره اندازد وصدمات محیط نامناسب می تواند مانندیک بیماری خطرناک وواگیردار سالمت اخال

جهت قرآن کریم کسانی راکه به اشاعه فحشا وگناه مبادرت می  به همین.جبران ناپذیری برشخصیت اجتماعی آنان واردسازد

                                                                                                                           داده است:                                    وعدهورزند وجامعه رابه فسق وفجورآلوده می کنند به عذاب دردناک 

 (  13)سوره مبارکه نور،آیه «فی الدنیا واالخره إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم»

 . دردنیا وآخرت استرند گناه فاحش دربین مؤمنان شایع گردد عذاب دردناکی همانا برای کسانی که دوست دا

نظارت وتوجه خانواده ها به مسائل رفتاری فرزندان وتعامل وارتباط  ،افزایش زمینه های انحراف جوانان درجامعهامروزه به دلیل 

  بیشتربا مدارس ضروری تر شده است.                                                                                      

اینترنت که به وسایلی همگانی تبدیل شده بیرون ازخانه ومدرسه،استفاده های نابجا و مخرب ازموبایل و زیان باردوستی های 

بالی خانمان سوز اعتیاد به انواع موادمخدر ازجمله خطراتی هستندکه امروزه جوانان ودانش آموزان مارابه شدت تهدید می اند،

 کنند.

ای ازبین بردن زمینه اگر راهکارهای سازنده ای بر،برنامه ریزی آگاهانه برای نجات فرزندانمان ازاین گرداب ها نداشته باشیماگر

نمی توانیم چشم اندازآینده ای روشن رابرای ندیشیم،اگربه فکراشتغال وازدواج جوانانمان نباشیم،اهای انحراف درجامعه نی

 مملکت خود ترسیم نماییم.                                                                                         

روانی،ناسازگاری های اجتماعی،انحراف  و روحی مشکالتایجاد  باعثجوانان مشکالت بی توجهی به 

وبزهکاری،اعتیادوفرارازخانواده وبسیاری ازگرفتاری های دیگرمی شود.رسانه های غربی ومراکزاشاعه بی هویتی وغرب گرایی 

دربین جوانان ما دنبال می کنند وبا انواع شبکه های  وفسادنیزبه شدت برنامه ها واهداف شوم خود رابرای رواج الابالی گری 

                            وفیلم های مبتذل برای سلب هویت ها واصالت های مذهبی وملی ماکوشش می کنند.                                                        ماهواره ای وسایت های اینترنتی

ن آینده وسازندگان فردای کشورما هایکه امید که جوانان ما وغفلت کنیم روزی فرامی رسدری ،سهل انگااگراندکی تسامح

برای نجات آنها کاری ازدست ما برنمی آید.بایدهوشمندانه دیگرغرب گرفتارشده وهستند درباتالق تعفن آمیز تهاجم فرهنگی 

همیاری وهمکاری  سایرسازمان ها ورسانه های ملی عمل کنیم واجزای سه گانه مثلث یادشده یعنی مدرسه،خانه واجتماع با 

 باعزمی راسخ برای سعادت فرزندان این مرز وبوم وسالم سازی محیط پرورش وتربیت آنان گام بردارند. 
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 :                                                                                                                   اهداف تربیت اسالمی درمدارس -1

هدف ازگنجاندن آموزش های اسالمی دربرنامه های درسی مدارس ونظام آموزش وپرورش فقط یاد دادن معلومات دینی به 

تر رادنبال کند که آن،پرورش روح ایمان ویکتا پرستی برمبنای تعالیم دین مقدس دانش آموزان نیست،بلکه باید هدفی واال

 اسالم ومکتب هدایتگرتشیع است.                                                   

 آسان به دنیای اطالعات،تأثیرعوامل خارجی برتکوینامروزه به دلیل گستردگی وهمگانی شدن وسائل ارتباطی ودسترسی 

 شخصیت،افکار واعتقادات دانش آموزان وکاهش سهم خانواده ها وحتی مدارس ومربیان 

لزوم نگرشی ،  پرورشی بسیارچشمگیرشده است .ازاین رو باافزایش عوامل تهدید کننده سالمت روحی واعتقادی دانش آموزان

اساس برنامه های تربیت اسالمی درمدارس  براینجدید دربرنامه های تربیتی وپرورشی مدارس ضرورتی انکارناپذیر می نماید.

صرفا آموزشی به منظوریاد دادن مسائل مختلف دینی،به فرآیندی برای تقویت درونی اعتقادات اسالمی  یازفرآیند بایدما

                                                                                                        وپرورش روح ایمان واعتقاد مذهبی دردانش آموزان تبدیل شود.                                                        

 ،عقل وایمان باید به  اوستبه خرد  منوطتعقل وتفکر نقش مهمی دارد وارزش وجودی انسان که درچنین فرآیندی

قول سعدی علیه الرحمه به جایگاهی که تنها به آنها به اوج کمال ومعنویت و به یاریانسان  باشند تا میپروازدوبال برای مثابه 

 درظرف ادراک خداوندسبحان می گنجد،دست یابد: 

              بنگر که تاچه حد است مکان آدمیت                                                    یی که به جز خدا نبیند       جا رسد آدمی به                   

 به در آی  تا  ببینی  طیران  آدمیت طیران مرغ  دیدی  تو ز پای بند شهوت      

 (1331: غزلیات سعدیدیوان )                                                                                                            

درحقیقت دین تکیه گاه مطمئنی برای عقل است وجلوی انحرافات عقل رامی گیرد وآن را در راه خیر وصالح جامعه انسانی »

 (                         14،ص1333)فایضی:  « درمسیرتکامل یاری می رسانند. انسان را که پروازندسوق می دهد.عقل وایمان در حکم دو بال 

 ما باید به گونه ای باشد که اهداف اساسی ذیل رامحقق نماید:                                             آموزش وپرورشت اسالمی دربنابراین تعلیم وتربی

  درک مفاهیم دینی واخالقی-1

 تفکروتعقل درباره مفاهیم دینی-2

 کسب الگوها وعقایدپسندیده اخالقی ودینی-3

 ترک صفات والگوهای ناپسنداخالقی-4

 به کارگیری مفاهیم والگوهای دینی واخالقی درزندگی فردی واجتماعی-5

 توانایی تحلیل ونقدشرایط وموقعیت های مختلف بر اساس آموزه ها ومفاهیم دینی-6

 تقویت عالقه وروحیه پژوهش درزمینه های معارف دینی-3

 نیفراهم ساختن بسترمناسب برای تربیت نسلی آگاه ومتعهد برپایه تعالیم دی-1
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 پرورش روحیه مشارکت فعال دربرنامه های عبادی واعتقادی-3

 شناخت ودرک مناسب ازظرفیت های فرهنگ وتمدن اسالمی وایرانی-14

 التزام عملی به احکام وآداب دینی-11

 پرورش روحیه اعتماد به نفس واستقالل شخصیت-12

 اسالمیالتزام به رعایت حقوق دیگران به عنوان اصلی مهم درجامعه -13

 رعایت نظم وانضباط واحترام به قانون درتمام شئون زندگی فردی واجتماعی -14

 روحیه کاروتالش سازنده وپرهیز از بطالت وبیکاری پرورش-15

 پرورش روحیه گذشت وفداکاری-16

 پرورش روحیه همکاری ومشارکت در فعالیت های گروهی-13

 اعتالی جامعه اسالمی پرورش وهدایت استعدادهای فرد درجهتشناسایی،-11

  ارتقای بینش سیاسی برپایه اعتقادات اسالمی ودر راستای اصول کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی-13

به این دلیل که عمده ترین مشکالت تربیتی وچالش های آن درحوزه فعالیت مربیان ومعلمان ودرمحیط مدرسه روی می 

دراینجا  ی رابر سر راه تحقق کامل اهداف تربیتی مدارس معرفی کرده اند امادهد،علیرغم آن که علمای حوزه تربیت موانع زیاد

به عنوان  ی پرورشی وتربیتی تأثیرمثبت یامنفی بگذارندو جذابیت برنامه ها که می توانند بر کارایی اصلی ومانع به سه چالش

 م.بکرده ا آموزشی ومطالعات خود ارائهسه چالش درون مدرسه ای پرداخته ودرپایان هربخش، راهکارهایی براساس تجربیات 

 

 چالش ها وموانع تحقق برنامه های تربیتی درمدارس  -3

          معلم                                                                                                                         و  مربي -9-1

دردنیای کنونی که به عصرانفجاراطالعات وجهانی شدن مشهوراست،عوامل بسیاری درتکوین شخصیت وتربیت دانش  بی تردید

آموزان ایفای نقش می کنند اما علیرغم همه این مسائل،نقش مدارس ،مربیان ومعلمان همچنان پررنگ،حساس 

 وتأثیرگذاراست.

قرآن است. ستوده را اوشأن ومنزلت  ویاری قائل است ومقام معلم دین اسالم برای معلم ونقش تربیتی وآموزشی اواهمیت بس

 )« *علمه البیان *خلق االنسان*علم القرآن *الرحمن »:  معرفی کرده استاولین معلم انسانها را خداوندتبارک وتعالیکریم 

                                                                         (   4-1سوره مبارکه الرحمن،آیات

انبیاء رادرکسوت معلمی برای هدایت انسانها مبعوث نموده ومعلمان که وارثان حقیقی  انبیا ی الهی  ،متعالخداوندهمچنین 

 وبزرگ است.اند درمسیرمقدس انسان سازی وهدایتگری  گام نهاده اند.واین مسئولیتی بس خطیر
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اگرمربیان تربیتی ومعلمان ما به وظایف خودواقف باشند وباعالقه وانگیزه نقش مهم تربیتی رابه خوبی ایفا 

دانش آموزان برپایه مکتب مقدس اسالم واهداف نظام جمهوری اسالمی خواهند  وهدایتنمایند،تأثیربسیارشگرفی درتربیت 

 وچالش های بزرگ تربیتی درمدارس خواهندشد.داشت واگربرخالف این عمل کنند یکی ازموانع 

اگریک مربی پرورشی یامعلمی فاقدانگیزه وعالقه الزم درشغل وحرفه خود باشد یااگر علم وآگاهی الزم رادراین زمینه نداشته 

 نه تنها کمکی به پیشبرد برنامه های تربیتی نخواهدکردبلکه خودیکی ازعوامل بازدارنده آن خواهدبود. باشد

 :                                                                                                        به نکات مهم ذیل توجه نمایند متولیان ومسئوالن آموزش وپرورش الزم استپس بر

 .بگمارند.نیروهای با انگیزه وعالقه مندرا درامورتربیتی  مناسب،انتخاب وگزینش ،باساماندهی-1

 توجه ویژه ای به غنی سازی برنامه های تربیت،آموزش یا بازآموزی مربیان داشته باشند.-2

 .قرار دهند.مربیانی پرورشی رادراختیارامکانات متنوع فعالیت ها-3

ی مضاعف به نیازهای معیشتی معلمان توجه ویژه ای داشته باشندتامعلمان ومربیان بدون هیچ گونه دغدغه معیشتی وباتوان-4

 به فعالیت بپردازند.

 برای این کار انتخاب شوند والیقامورتربیتی شغلی سخت و حساس است ،افرادتوانا-5

 مربیان تربیتی نظم وانضباط راسرلوحه کارهای خود قراردهند-6

 مربیان تربیتی پا به پای فن آوری های روز دنیا برای دانش افزایی خودحرکت کنند-3

 مربیان ما بایدپرشورونشاط باشندشورونشاط می طلبد، فعالیت های پرورشی-1

 نمایندوخود رابه زیورتجدد،همسو بامبانی اسالمی آراسته  مربیان تربیتی ازتحجربپرهیزند-3

 دهند.افزایش  را دوره های ویژه روان شناسی رفتاری،مهارت های مربیان تربیتیتشکیل کالس و با-14

ی تربیت وتعلیم چنان حساس است که هرکسی نمی تواند ونبایدعهده دارآن باری مسئولیت معلم ومربی وهدف واال

باشد.معلمان ومربیان بایدآراسته به زیورعلم وتقوی باشندتا بتوانندباراین وظیفه سنگین رابه سرمنزل مقصودبرسانند.آنها 

عنوان سربازان ومجاهدان عرصه بایدقدراین موهبت الهی وارزش حقیقی کارخود رادرک کنند.جامعه نیزباید به معلمان به 

 .                                              تربیت وتعلیم به دیده احترام وقدرشناسی بنگرد

گرچه حق معلمان ومربیان فداکارما باهیچ پاداشی ادانمی شود اما برهمه مردم جامعه وبه خصوص دانش آموزان واجب است 

امام علی علیه  درسخن منسوب به معلمان اززحمات بی شائبه آنان قدردانی نمایند همان گونه کهکه با احترام به مقام واالی 

  «من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا:   »آمده استالسالم 

همچنین مربیان ومعلمان باید بکوشند که بردانش ومهارت های خود متناسب باتحوالت وپیشرفت های علمی روزدنیا بیفزایند 

 دیگرجواب گوی نیازهای دانش آموزان نیست.  ی سنتی هاچراکه روش 

تا بتوانند تأثیری سازنده باایده پردازی وتحول آفرینی درکار ، برنامه های تربیتی وپرورشی مدارس راغنی ترنموده مربیان باید

 براخالق ورفتاردانش آموزان داشته باشند.
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 دانش آموز  -9-2

این برنامه ها برای پرورش  تمامپرورشی وآموزشی مدارس،دانش آموزان هستند و تمام فعالیت هاینقطه هدف ومداراصلی 

 استعدادهای آنها ساماندهی می شوند.اما نباید انتظار داشت که تمام دانش آموزان یک کالس یا یک مدرسه یکسان

 مدارس خواهدشد.توانایی هایی برابرداشته باشند.چنین تصوری مانع اجرای صحیح روند تربیت وتعلیم درباشندیا

بابهره هوشی باال واخالق ورفتاری متعادل که ازمحیط سالم زندگی وخانوادگی آنها نشأت گرفته  ممکن است دانش آموزانی

 باشد،سهم بیشتری ازموفقیت های مدرسه رابه خوداختصاص دهند.معلمان ومربیان چنین 

زحمت وتالش مضاعف داشته نی محروم هستند،با هم درمقایسه باسایرمدارس که ازداشتن چنین دانش آموزا مدارسی

 به دست آورند.باشندتابازده بیشتری 

که درمحیط ناسالم پرورش یافته و ازمشکالت فراوان خانوادگی وفقرفرهنگی واقتصادی رنج بدون تردید دانش آموزان ناسازگار

ی وآموزشی مدرسه رانیز بامشکالتی مواجه می برند،عالوه برتأثیر منفی برضریب موفقیت های یک آموزشگاه،نیروهای تربیت

کرده وبخش اعظم توان آنهارانیز تحلیل می نماید. درچنین مواقعی اولیای مدارس وجوداین دانش آموزان رامهمترین عامل 

کاهش موفقیت خودمی دانند.گرچه تعداداین دانش آموزان درمقایسه بادانش آموزان برخوردارازسالمت روحی وروانی نسبتا کم 

اما باید درنظرداشت که همان تعداد اندک نیزمی توانندمشکالتی برای مدرسه وکادرآموزشی وسایردانش آموزان دنمی باش

بوجودآورده وموجب نارضایتی خانواده ها وعدم رغبت برای تحصیل فرزندانشان درچنین محیطی شوند. پس بااین دانش 

 راحل ؟قطعا چنین کاری صحیح نیست ومشکلیرهاکنیم یا طردنماییمآموزان چگونه برخورد کنیم ؟آیا آنها رابه حال خود 

سازگارشده وبامشکالت روحی نا ،نخواهدکرد.این گونه افراد،تحت تأثیرعواملی همچون محیط های ناسالم اجتماعی وخانوادگی

 نیازمندکمک وتوجه هستند وبایدبابرنامه های ویژه تربیتی اصالح وبازپروری شوند. ووروانی دست وپنجه نرم می کنند

معتقدند ریشه بعضی ازاین ناسازگاری ها ورفتارهای نامتعادل، وراثتی بوده وازطریق ژن های والدین به فرزندان  پژوهشگران

 ت:منتقل می شود سعدی نیزدرکتاب گلستان به زیبایی این مطلب رابیان کرده اس

 چون بود اصل گوهری قابل     تربیت را در او اثر باشد                      

 هیچ صیقل نکو نداند کرد       آهنی را که بدگهرباشد                        

 (144،ص1334)گلستان سعدی:                                                                                             

علل زیستی همچون نقص عضو قبل یا اما مشکالت روحی وروانی می تواند علل وعوامل دیگری هم داشته باشد،مانند:

بعدازتولد،علل روانی نظیرمشکالت زندگی ونابسامانی واختالفات خانوادگی،عوامل عاطفی مانند عقده های حقارت واحساس 

لگوهای نامناسب درزندگی وبسیاری عوامل دیگرمی توانند درپیدایش مشکالت محرومیت ازمحبت ،یا علل اجتماعی مانند ا

 روحی وروانی وبرخی ناسازگاری های اجتماعی دردانش آموزان مؤثرباشند.

اجر وپاداش بسیاری هدایت چنین افرادی  کمک به این افراد بسیارسخت وطاقت فرسا ونیازمند سعه صدر بسیاراست اماهرچند

دارد.ما باکمک به دانش آموزان وهدایت آنها عالوه برتضمین سالمت آینده جامعه،آنان را ازورطه تباهی نجات  در نزد خداوند

 وعنایت پروردگار خواهد شد. خواهیم داد واین کارما بی تردید مشمول رحمت 

اقدامات این دانش آموزان نیز، برایدراجرای برنامه های تربیتی وآموزشی  و توقع بسیار، بادوری ازمقایسه بنابراین تالش کنیم

 اصالحی وتربیتی ویژه ای درنظربگیریم وبرای یاری آنها ازهیچ کوششی دریغ نورزیم.            
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 توجه به نکات مهم ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری می رساند: 

 شناسایی دانش آموزان ناسازگار ودارای مشکالت رفتاری خاص-1

 ص علل وعوامل مشکالت آنهاتحقیق وبررسی درخصو-2

 با این دانش آموزانرفتار دوستانه وعطوفت آمیز-3

 وعدم طرد این گونه دانش آموزانتوجه توأم با احترام  -4

 تشکیل کالس های مشاوره ای باکمک اساتید ومشاوران مجرب-5

 دعوت از اولیا وسرپرستان این دانش آموزان وتشکیل کالس های مشاوره ای برای آنها-6

 زمینه های خودباوری وشکوفایی درآنها پرورش  -3

 معرفی این دانش آموزان به مراکز مشاوره درصورت لزوم- 1 

 ودرک متقابل با این دانش آموزان ارتباط برقراری فضای صمیمی-3

 شنیدن مسائل ومشکالت این قبیل دانش آموزان-14

 رفتارهای ناسازگارانه آنهاعدم به کارگیری تهدید یا تنبیه برای مقابله با -11

 شناسایی عوامل مشکل زای این دانش آموزان وتالش برای رفع آنها-12

 رفتارها وعملکردشان بیندیشندداده شود تا خودشان درباره  آنهافرصت فکرکردن به -13

 سعی کنیم از راه تقویت ابعاد معنوی به این دانش آموزان آرامش ببخشیم -14

 عوامل تنش زا وآرامش درموقعیت های بحرانی رابه آنها بیاموزیمروش های مقابله با-15

 درصورت حاد بودن مشکالت این دانش آموزان آنها رابه مراکز درمانی وروانپزشک هدایت کنیم-16

 توصیه به استفاده از رژیم های غذایی مناسب وراهنمایی خانواده ها دراین زمینه-13

 وه برخورد با فرزندپرخاشگروناسازگارکمک به آموزش والدین در زمینه شی-11

خودوعدم استفاده از امرونهی زیاد در برخورد با این دانش  های بکارگیری جمالت واضح ونشان دادن صریح خواسته -13

 آموزان

  ایجاد زمینه فعالیت مؤثر برای آنها درجهت تخلیه انرژی های جسمی وروانی-24
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 برنامه ها عدم جذابیتنارسایي و -9-3

امروزه یکی ازمشکالت اساسی مدارس دراجرای برنامه های تربیتی،نارسایی وعدم جذابیت آنهاست. هرچند با احیای معاونت 

پرورشی در زمان ریاست جمهوری شهیدرجایی ومسئولیت شهید باهنر در وزارت آمورش وپرورش برنامه های پرورشی وتربیتی 

ودگرگونی  جامعه،اما به دلیل تحول روزافزون سرعت گرفت شد وشکوفاییمدارس نیزساماندهی گردید وحرکت آنها درجهت ر

،لزوم وهجوم فرهنگ منحط غرب الگوهای تربیتی براثرعوامل گوناگونی همچون تقلید ازالگوهای غربی وضعفاعتقادی خانواده ها

 بازنگری واصالح روش های تربیتی مدارس وجاذبه آفرینی درآنها بسیارضروری است.

به روش ها وبرنامه های تربیتی خودتنوع ،پویایی،  درمدارس بایدبکوشیم رسیدن به اهداف اساسی نظام تربیتی اسالممابرای 

زیرا آن چه اکنون شاهد آن هستیم، فقدان جاذبه وتنوع وعدم استقبال وعالقه دانش آموزان به  نشاط وجذابیت ببخشیم

اسالم بهترین ومؤثرترین روش  مقدس نیم باتکیه برآموزه های دینمامی توا مشارکت فعال وخودجوش دراین برنامه هاست.

 بدست آوریم. های تربیتی رادرمدارس اجراکنیم وباالترین بازده رانیز

 جنبه های زیر را داشته باشند:مغیارها وفعالیت های پرورشی وفوق برنامه خوب دریک مدرسه باید

 اگردان متناسب باشندفعالیت های پرورشی باید با سن وسال وتوانایی ش-1

 فعالیت های پرورشی باید مبتنی برهمیاری وهمکاری دانش آموزان باشند-2

 فعالیت پرورشی به عنوان بخشی ازفرآیندبرنامه آموزشی مدرسه باشدودرحاشیه قرانگیرد-3

 فعالیت های پرورشی باید دردانش آموزان روحیه مشارکت وهمکاری رابرانگیزند-4

 فعالیت پرورشی به مسائل اعتقادی والگوهای منطقه ای وآداب ورسوم محلی توجه شوددرانتخاب نوع -5

 مربی باید شورونشاط فعالیت های پرورشی را با استفاده ازبازی های گروهی افزایش دهد-6

 ازفعالیت های فوق برنامه درجهت پرورش آموزه های دینی وتقویت اعتقادی استفاده شود-3

 انعطاف باشند و باید دارای تنوعفعالیت های پرورشی -1

 نباشدمشارکت دانش آموزان درآن منوط به پاداش  فعالیتی است کهفعالیت پرورشی جذاب -3

 باشد پرورشی مشارکت آفرینی وایجادانگیزه برای همکاری گروهی هدف یک فعالیت فوق برنامه-14

 ش وایده پروری درشاگردان کمک می کندیک فعالیت تربیتی وپرورشی خوب به ایجادتفکرخالق وروحیه پژوه-11

 یک برنامه پرورشی سازنده به کشف استعدادها وتوانایی های شاگردان وجهت دهی به این استعدادها کمک می کند-12

 یک برنامه پرورشی خوب باید مهارت های زندگی رامتناسب با نیازهای دانش آموزان آموزش دهد-13

 باید زمینه سازتشویق دانش آموزان به حفظ ارزش های ملی واسالمی باشدبرنامه های پرورشی وتربیتی -14

 برنامه های تربیتی مدرسه باید به تحکیم ارتباط وتعامل مطلوب بین دانش آموزان ومعلمان کمک کند-15
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ازمردم بت  ندصلی اهلل علیه وآله با اخالق نیکو وبیان جذاب توانست محمدمصطفی اسالم دین رأفت ورحمت است وپیامبرآن

با اتحاد وهمدلی ودرزیر لوای پرچم اسالم  توانستند پرست وعصیان گرجزیرة العرب،مردمی مسلمان وبافرهنگ بسازد که

 .دهندگسترش  درتمام دنیا فرهنگ وتمدن اسالمی را

بیان  با شاناست. ای تربیتی وهدایتگری پیامبراسالم مبتنی برموعظه وهمراه باتکریم شخصیت بودهبرنامه ها وروش های 

واجبار وارد نمی  ورکم کم به دین اسالم دعوت می کردند ودراین کاراز راه زآنها راکالم وحی رابرای مردم تالوت و خودنافذ

سوره مبارکه )  «الاکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی»شدند زیرا خداوند درقرآن کریم به پیامبراکرم می فرمایند:  

                                                                                        (  255بقره،آیه

                 درپذیرش دین)اسالم(اجباری نیست زیرا راه رشد از راه گمراهی آشکارشده است.                                                       

به کاربگیریم زیرا درمدارس بهترین وسازنده ترین روش های تربیتی را توانیمبلیم قرآنی وسیره نبویاز تعا پیرویبا  بایدمانیز 

به همین براین اعتقادیم که روش های تربیتی اسالم اثرعمیق وماندگاری درتکوین شخصیت  دانش آموزان خواهند داشت.

 اشاره کنم: دارند ونتیجه بهتریربردبیشترکه درمدارس کا ازبهترین روش های تربیتی دو مورد جهت الزم است به

 

 روش های تربیتی مهم-14

 روش تکریم شخصیت -11-1 

به دردین کامل اسالم وکتاب آسمانی قرآن،همواره به تکریم شخصیت انسان سفارش شده است.خداوندمتعال درآیات متعددی 

وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن إن الشیطان ینزغ بینهم إن الشیطان کان لالنسان عدوا » :این امر مهم سفارش کرده است

  (  53سوره مبارکه اسرا،آیه) «مبینا

وبگو)ای پیامبر(به بندگانم که همیشه سخن بهتر رابر زبان آورید که شیطان به یک کلمه زشت میان شما دشمنی افکند    

 است.زیرا دشمنی او با آدمیان آشکار 

تکریم شخصیت واحترام به انسان یکی راه های مناسب تربیتی برای رشد وتعالی شخصیت انسان است.توصیه می شود مربیان 

با احترام وتکریم دانش آموزان بهترین تأثیراخالقی وتربیتی رابرآنها بگذارند.بی تردید انسانی که مورد احترام واقع  ومعلمان ما

                                                             شکوفا وزمینه رشد سجایای اخالقی دراوفراهم می شود.                                                                             ششودرفتارهای مثبت درشخصیت

ها وحتی هم بازی شدن با آنها به تکوین خوشرویی با بچه و مربی ومعلم می تواند با گفتار ورفتارشایسته ومحبت آمیز

رشد فضائل اخالقی درآنان کمک نماید.تحقیرشخصیت نیز نقطه مقابل تکریم است ونباید به عنوان یک ابزار تربیتی شخصیت و

 می آورد.آنها پدید در زیرا این کاربدترین وزشت ترین انحرافات را استفاده شود

دانش آموز را درحضور دوستان وهمکالسی هایش به القاب زشت وناپسندی صدامی زند گاهی اتفاق می افتد که معلم ومربی »

،معلم با این کارکینه ونفرت شاگرد رابرمی انگیزد ودراو واورا درنظردیگران تحقیرمی کندواحترام واعتبارش را ازبین می برد

  (134ص،1332)بهشتی:  «احساس گریز ازانسان ها وتکالیف ومسئولیت ها پدید می آورد
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 تشویق وتنبیه  -11-2

اثر تربیتی تشویق چندین برابر تنبیه است از این رو استفاده از تشویق تا زمانی که کاربرد تنبیه ضرورتی ندارد مناسب 

کافران را ازجهنم وعذاب ترواثرآن بیشتر است.خداوند درقرآن کریم مؤمنان را به بهشت ونعمت هایش بشارت می دهد و

 .                                                                                   دهد.بشارت وانذار قرآن همان شیوه تشویق وتنبیه است دردناکش بیم می

                     تازمانی که امکان استفاده از ابزارتشویق مهیا باشد نباید ازعامل تنبیه به عنوان یک ابزار تربیتی استفاده کرد.                    

 البته منظور ازتنبیه،تنبیه بدنی نیست.بلکه شیوه های دیگرتنبیه وآن هم درشرایط خاص موردنظراست. 

بیه بدنی فقط برای وادارکردن کودک به انجام فرایض دینی درصورتی که عامل تشویق وراه های درتعالیم اسالمی تن

البته کاربرد تشویق وتنبیه باید کامال منطقی ودر جای خودصورت بگیرد تابهترین نتیجه ست.دیگرکارسازنباشد توصیه شده ا

شته باشدودانش آموزعلت تشویق یاتنبیه خود رادرک شود.تشویق وتنبیه بایدپایه واساس مشخصی دا حاصلتربیتی نیز از آن 

 ونسبت به آن رضایت نشان دهد.دراین صورت می توانیم ازنتیجه وتأثیراین عوامل مطمئن باشیم. نموده

تا عالوه  اگربخواهیم دانش آموزی راتشویق کنیم بهتراست این کار رادرجمع ودرحضور دوستان وهمکالسی هایش انجام دهیم

علمای اسالم باتوجه به اهداف شریعت واالی »ی شاگرد،درسایردانش آموزان نیزانگیزه های مثبت رابیافرینیم.برتقویت روح

تا بدین وسیله پیشرفت وترقی کنند،چنان که درالمحجه البیضاء آمده اسالم،اظهارداشته اندکه بایدکودکان راتشویق نمود

زاواراست که اوراگرامی دارند وپاداش دهند،به گونه ای که است:هرگاه ازکودک کارپسندیده ای وخوی نیک ظاهرگردد،س

 .«انگارند وبه شخصیت اولطمه نزنندآن رانادیده خوشحال شود واورادربین جمعیت بستایند واگرگاهی ازاوخطایی سربزند

 (234،ص1335)صانعی:

اخالقی به  وسجایای رشد فضائلابزار تشویق عامل مهم تقویت کننده رفتارهای خوب دردانش آموزان ومحرک مناسبی برای 

عملی وسخنان معصومین علیهم السالم جایگاه ویژه ای داردو مورد سفارش وتأکید بسیاری  سیره.به این دلیل درشمارمی آید

 قرارگرفته است.

 فواید تشویق -14-2-1

 محرک و تقویت کننده رفتارهای خوب-1

 رضایت وشادی رادرشخص تشویق شده پدید می آورد-2

 اعتماد به نفس را برمی انگیزدحس -3

 یأس و ناامیدی را از بین می برد-4

 باعث تقویت روحی وروانی انسان می شود-5

 استعدادها وقوای درونی افراد را رشد می دهد-6

 عزت نفس را درانسان بوجود می آورد وحس حقارت را از بین می برد-3

 موجب افزایش رغبت برای انجام کارهای خوب می شود-1
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 باعث رسیدن انسان به مراتب خودآگاهی می شود-3

 نقش مؤثری درپرورش وسازندگی شخصیت انسان دارد-14

    نتیجه گیری

دین اسالم ومعارف آن چشمه جوشان وپایان ناپذیری است که هرکس به قدرتوان واستعداد خویش می تواندازآب زالل آن 

حاصل این مطالعات وتدبر درآیات نورانی قرآن واحادیث گرانقدر نماید.بهره مند شود ودیگران رانیز با آب گوارای آن سیراب 

تربیتی انسان راازبدو تولد  های رسیدن به این حقیقت است که آیات وحیانی وآموزه های اسالمی بهترین وکامل ترین برنامه

                                                                                             تدبیر وتنظیم کرده است.                             نیز تامرگ وحتی پیش ازتولد اورا

وسعادت زندگی دنیوی واخروی اوراتضمین می نماید مارا  چنین برنامه فراگیرکه تمام جنبه های زندگی انسان رادربرمی گیرد

دربرنامه ریزی های تربیتی وپرورشی ازتمام مکاتب وایده های تربیتی غرب بی نیازمی سازد وبه ما برای ساختن انسانی 

سالمی اکنون که گنجینه گرانبهایی از معارف ا معتقدیمما .همه کماالت انسانی کمک می کند،متعهد وآراسته به مؤمن

رادراختیارداریم،باید تمام برنامه های تربیتی وپرورشی مدارس خودرا برپایه این آموزه های ارزشمند برای ساختن جامعه ای 

                                      بامحوریت قرآن وتعالیم اهل بیت علیهم السالم ساماندهی وتنظیم نماییم.                                                          سالم ومترقی و

بدون تردید باچنین برنامه ای مدارس ما مکان پرورش وتربیت انسانهایی پاک وخالص وآراسته به فضایل اسالمی و نوید بخش 

 فردایی روشن برای کشورعزیزمان خواهند شد.  
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