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  چکیده

موفقيت واقعي نخواهد  آموزشي بهها هيچ تحول موزشي هستند كه بدون خواست آنهاي اصلي نظام آمعلمان يكي از ركن

ها گام نهي انسارشد يك فرهنگ انساني قرين گشته و در مسير بيداري آگا رسيد. حرفه معلمي يك خدمت معنوي است كه با

ي ي فرهنگ و ايجاد جامعه، نقش آن در توسعهي آموزش و پرورش بر اعتالي فرهنگكنندهدارد. با توجه به اثر تعيينبرمي

 نيبه ا يابي. دستباشديم يتيو ترب يزشمسائل آمو نيتراز مهم يكي يفرهنگ اسالم يتعال ، روشن است. رشد ويافتهتوسعه

 ني. انديگويم يدرسه آن برنامه ب ،يتيعلوم ترب اتياست كه در ادب يانقشه ازمنديو پرورش، ن هدف بزرگ در نهاد آموزش

گ فرهن يرزشاو  ينيد يهاوهياصول و ش ،يبه اهداف مطلوب خود برساند كه بر مبانآن نهاد را  توانديم يطرح و نقشه، زمان

 طت مرتبمقاال واي و بررسي كتب ي كتابخانهي مروري كه به كمك مطالعهحاكم بر آن كشور استوار باشد. هدف اين مقاله

 يرسبرنامه د ومعلم  بوده و در آن دو نقش يفرهنگ اسالم يدر رشد و تعال يتدوين شده است، تبيين نقش معلم و برنامه درس

ر اساس ب يدرس يهابرنامه يتعليم و تربيت و محتوا مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اصلى پژوهش نشان داد فرايند

ود ختامين عزت نفس و احساس  وآموزان و حفظ انساني معلمان با دانش بطه، موجب برقراري راتقويت فرهنگ اسالمي

ها مطابق با نآسازد و رفتارهاي آموزان دروني مي. اين امر استمرار فرهنگ اسالمي را در وجود دانششوديدي آنان مارزشمن

  .يابدهنجارهاي جامعه بروز و ظهور مي
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 مقدمه

 ارزشى نظام با و است درونى مقوله يك كه جهت است اين از آن بودن است. نامرئى انسان زندگى بخش آشكارترين و تريننامرئی ،فرهنگ

 و همه دهندمی تشكيل را فرهنگ عنصر ترينمبنايی و تريندرونی ها،شارز كه گفت توانتنگاتنگ دارد. می ارتباطآدمى وجود در شده نهادينه

شود. می جامعه بقاى و حيات موجب كه است در پيكر روح به مثابه جامعه هر در گيرد. فرهنگمی ريشه هاآن از جامعه و فرد حاالت و رفتارها
 و اجتماعى سارى زندگى عناصر و اجزاء همه در فرهنگ گفت بايد بلكه كرد؛ تعيين تواننمی براى فرهنگ خاص جايگاه و نمود جامعه يك در

 و يابدمی باز را خود مقام و ارزشآدمى كه است در فرهنگ بازيافته هاىارزش نيست. در فرهنگ بدون انسان در فعاليتى هيچ و است جارى
 كه است مبدأيى فرهنگ(. 36، ص1396 )ملكى، كندپيدا می الزم توجه مختلف هاىموقعيت با شدن روبرو هنگام در خود هاىانتخاب براى

 و باورها ، اعتقادات،هاارزش به متكى جامعه، و فرد عمل كه آنجايى از و گيردمى نشأت آن از جامعه تكاملى مسير آن، تبع به و هاانسان اعمال
مانع  كه شد خواهد جامعه اعضاى سوى از اعمالى به منجر فرهنگ باشد، اين توسعه ضد اىجامعه فرهنگ كه چنان است. بنابراين امكانات
 امور اصالح براى كه بايد بسترى باشد. از اين رو  توسعه با موافق جامعه، آن فرهنگ كه است ضرورى شود. لذاپيشرفت جامعه می توسعه و

 فرآيند باشد، برخوردار بيشترى انسجام و تجانس از جامعه يك فرهنگ (.اگر1394 همكاران،و است)جبارزاده فرهنگ بستر شود، فراهم

 جامعه در شد. ولى خواهند ى رفتارىهازمينه اكثر در هايىمشابهت و همانندى واجد جامعه، اعضاى و صورت گرفته عميقاً پذيرى افرادفرهنگ

و  بوده سطحى و ناپايدار پذيرىفرهنگ امر است، فراوان فرهنگى و اجتماعى و هنجارهاى هاارزش تفاوت و هاگروه تنوع آن در كه نامتجانس
(. 1393آباد،  شرف منافى و نژاد)سبحانىجامعه خواهد شد آن اعضاى بين در رفتارى مشابهت و همانندى ايجاد مانع جامعه گوناگون تحوالت

كشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی كه دارد  هدهنده در همهای اثرگذار و جهتترين نهادنهاد آموزش و پرورش، يكی از گسترده
ترين مسائل ترين و محوریرا جزء اصلی و تعالی فرهنگ اسالمی های آموزشی و پرورشی خود، بايد برنامه تربيت اخالقیرسالت همچنينو 

ش و جايگاه اخالق در حيات انسانی است، زمانی مورد خود قرار دهد. اين ضرورت، كه برخاسته از نق ازجمله در برنامه درسی و تربيتیآموزشی 
چرا كه رسالت متوليان امر تعليم و تربيت، . ها بدانيمفطرت دينی انسانفرهنگ اسالمی و اصلی اين نهاد را احيای  هگيرد كه وظيفتأكيد قرار می

را در زندگی و از درون خود لمس كرده، گرايش او به دين و هاست تا انسان حضور خدا كردن غبار غفلت از آنها و پاکبيدار كردن فطرت انسان
شود و همه به مثابه يك جريان ز آنجا كه آموزش و پرورش هم سبب انتقال فرهنگی می(. ا1393پور و فرقانی، )رئيساخالق آشكار گردد

سازی توسعه تحول و رشد همه تربيت اجتماعی زمينهكند ارتباط نسل جوان با نسل گذشته از طريق انتقال فرهنگی، فرآيند پذير عمل میجامعه
دهد و با گردد. زيرا آموزش و پرورش در قالب توسعه، نيروی انسانی مورد نياز را پرورش میجانبه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی يك جامعه می

آورد. بدون شك كودكان و نوجوانان د نظر جامعه بار میها و اهداف مورها را متناسب با آرمانكند، آنتغييرات رفتاريی كه در افراد ايجاد می
گيری شخصيت آنان و در نهايت، در رشد و توسعه امروز سازندگان جامعه فردا هستند و چگونگی پرورش اجتماعی آنان نقش مهمی در شكل

های مهم در سازمان آموزش و پرورش از سازمان با توجه به اينكه. (1392)رحيمی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايفا خواهد كرد فرهنگی،
سازی دارد، از طرفی پيشرفت و توسعه در جامعه نيز در گرو پيشرفت و ارتقای سازمان آموزشی و باشد و نقش وااليی در تربيت و انسانجامعه می

 پايدار تحول اساسی ورا دنبال كنند و به آن دست يابند.  منابع نيروی انسانی است، در اين راستا نياز به افرادی داريم كه بتوانند اين اهداف واال
بهبود كيفيت  تتربي نظام تعليم و هتوسع محور اصلی تحول و آن جامعه است و تتربي منوط به متحول شدن نظام تعليم و هر جامعه مربوط و

های آينده از مهمترين فلسفه معانی زندگی به نسلتعليم و تزكيه نفس و آموزش . ترويج فرهنگ اسالمی ايرانی، كشی معلم استزحمت كار و
های اجتماعی مسئوليت المللی وبين ملی و ،های اسالمیهای علمی، مبلغان ارزشگذاران انديشهمعلمان به عنوان پايه. وظايف معلمان است

ردان و جامعه مسئول بدانند، معلمانی هستند كه در معلمانی كه خود را نسبت به حرفه، همكاران و شاگباشند. جوانان ما می نوجوانان و اطفال،
توان در كنار (. در مراكز آموزشی می1393باشند)بهادری، ای، متعهد و معتقد به اصول انسانی و اسالمی میيك كالم دارای اخالق حرفه

آنان گنجاند و بهترين راه برای انتخاب اين  های فنی، تكنيكی و مهارتی در كار، تعالی و رشد فرهنگ اسالمی را نيز در برنامه آموزشآموزش
آموزان با ديدن اين خصوصيات مطلوب ها در رفتار و گفتار اعضای مسئولين مدارس به خصوص معلمان است؛ زيرا دانشمهم، نمود اين ارزش
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های شود. درونی شدن ارزشنی میها در وجود ايشان دروها از جانب معلمان تشويق به يادگيری و در نهايت اين ارزشارزشی و رعايت آن
واضح است كه معلمين به عنوان متوليان  پرآموزانشان شود. تواند راهگشای ايجاد عالقه در آنان و در دانشفرهنگی يك كشور در معلمان می

اين شاخص از آن بابت است كه ها و هنجارها پيروی كنند و از سجايای اخالقی برخوردار باشند. اهميت امر تعليم و تربيت بايد خود از ارزش
 قال اذ و: است آمده( 13آيه)در سوره لقمان. دنها باشهای فرهنگ اسالمی سروكار داشته و بايستی خود عامل به آنمعلمين، با اصول و ارزش

و اندرز و با استدالل پسر خود را تربيت  خوش، با پندلقمان با تلطف و زبان . عظيم لظلم رکالشّ ان باهلل تشرکال يبنیه يعظ هو و البنه لقمن
 . (1392زبان،)خوشبگمارد همت آموزان خودكرد و معلم بايد اين چنين به تربيت دانش

ن و مسئوال، است یترويج رشد و تعالی فرهنگ اسالمهای آموزشی، چگونگی های موجود در نظامامروزه يكی از دغدغهباتوجه به اينكه 
تواند نقش هماهنگ كننده ی، در اين زمينه م«یدرس هبرنام»رسد مشكل هستند. به نظر می يزان، به دنبال راهكار عملی برای حل اينربرنامه

رار م و تربيت رابطه برقرد در تعليم و شاگدرسی همواره بين دو نيروی انسانی معل هبرنام. عوامل دخيل در تربيت را ايفا نموده، كارساز باشد ههم
درسی از  هد. برنامربيت و ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش ياد كرتقلب نظام تعليم و  هتوان از آن به منزلكند و میمی

های عمده آموزش به عنوان يكی از فعاليتدرسی  رود. برنامهشمار می ترين موضوعات و مسائل آموزش و پرورش رسمی بهترين و مهماساسی
(. 1395هايی از جمله مباحث دينی و فرهنگی مواجه است)گويا، ها و رويكردها و حوزهها و ديدگاهوپرورش در جريان رشد وتوسعه خود با نظريه

 به توانندمی خود درسی یهابرنامه با مدارس زيرا داشت؛ ويژه توجهی هاآن مهم نقش برنامه درسی و و مدرسه ميان انسجام و وحدت به بايد

 تدريس و هایروش محتوا، در اهداف، كه يیهاشيوه و راهبردها با اين، بر عالوه. بپردازند اسالمی انسجام و وحدت فكری هایبنيان تقويت

 ضروری جامعه در وحدت حفظ برای كه دهند شكل آموزاندانش در هايی رانگرش ها ومهارت گيرند،می بكار پيشرفت تحصيلی ارزيابی

 ذهنی، هایبرخی توانايی و رش ايمانپرو به شناخت، حيطه در بايد ريزی درسیبرنامه اندركاران دست ساير و معلمان رو مديران، اين از. هستند

بپردازند)استيری،  ايده ينا تحقق برای نياز مورد عملیهای كسب توانايی به مهارت، حيطه در و اخالقی فضايل رشد به عاطفی، حيطه در
 صدد در بايد درس آن علمم و دارد دروس ساير از مجزا و ويژه درسی رسالتی برنامه در شده گنجانده درسی موضوعات از يك (. هر1394

 ساير از مجزای شده و گنجانده درسی یهابرنامه در قرآن و دينی دروس آموزاندانش دينی پرورش برای بنابراين. باشد رسالت اين تحقق

 تربيت باشند. لذا داشته نقش آموزاندانش شخصيت ابعاد همه پرورش در بايد و توانندمی دروس همه داشت توجه بايد. شونددروس تدريس می

 تعاليم يادگيری و ياددهی صدد در بايد معلمان تمام و درسی برنامه كل و شده گرفته در نظر بايد دروس تمام در تربيت ابعاد ساير كنار در دينی

 آشنا موثر، افراد ساير و مديران و معلمان همكاری با درسی ريزیبرنامه اندركاران دست و مسئولين است الزم.باشند آموزانبه دانش دينی

 قرار توجه مورد درسی یهابرنامه لیك هدف عنوان به را درونی باورهای به آن و تبديل اسالم مبين دين یهاآموزه با آموزاندانش نمودن

 از اسالمی منابع در موجود راتو دستو تعاليم يادگيری و آموزش اسالمی، انسجام و وحدت اهميت و ضرورت به توجه با راستا دهند. در اين

هر جامعه بستر  فرهنگ(. 1395 دهند)رضوانی، قرار تاكيد مورد هدف اين از عنوان بخشی به را كتب ساير و البالغه نهج سنت، قرآن، جمله
همراه  ای نوين اجتماعی را بهرونده، های فرهنگیآيد . تحولهای گوناگون آن جامعه به حساب میای برای تحول و تكوين نظامگسترده

ای است و فرهنگيان يشهيك حركت ركند. تحول های متفاوتی را در مردم جامعه ايجاد میداشت آورد كه اين به نوبه خود انتظارها و چشممی
مدرسه از . سانندل مقصود برسرمنز را به توانند اين حركت و تحول را بر اساس تعليم و تربيت و اصول علمی تعيين شده با انگيزه كافی آنمی

 هايی است كهارای ويژگیتر تعليم و تربيت است. اساساً نظام آموزش و پرورش دهای آموزشی و پرورشی و به تعبير عاممهمترين محيط
ساير عوامل موثر  ط انسانی وی، روابلذا شناخت محيط و ساختار، سازمان، قوانين و مقررات، فضای فرهنگكند. ای را ايجاد میانتظارات گسترده

معلم و برنامه سی نقش برر حاضر پژوهش هدف طوركلی به(. 87، ص1390)خسروپناه، در اين ميدان عظيم تربيتی و آموزشی الزامی است
 شده گذارده بحث به فرهنگ عمده ىهافرهنگ، ويژگى در خصوص بحث از پس مقاله اين در. باشدمی درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسالمی

 است. شده داختهپر جامعه فرهنگى تعالى و توسعه در و پرورش، معلم و برنامه درسی آموزش نظام نقش تبيين به نهايت در و
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 ضرورتاهمیت و 
امعه شناخت جپرورش در  موزش وآتوسعه انسانی ركن اصلی توسعه پايدار است و بايد برای ارتقای كيفيت آموزش در كشور تالش شود. وظيفه 

زش و تربيت ی كيفی آمود ارتقاای كه علم و دانايی، محور توانمندی و توسعه جوامع بشری باشدر جامعه. و حل نيازهای فكری جوانان است
 مدارس و به سجام آن بايدان و وحدت به اصولی و ای ريشه . پرداختنامری ضروری است و معتقد به فرهنگ اسالمی ايرانینسلی پرسشگر 

 اسالمی انسجام و وحدت فكری هایانبني تقويت به توانندمی خود درسی یهارنامهب با مدارس زيرا باشند؛ داشته ويژه توجهی هاآن مهم نقش

 ها ومهارت گيرند،می بكار يشرفت تحصيلیپ ارزيابی تدريس و هایروش محتوا، در اهداف، كه يیهاشيوه و راهبردها با اين، بر عالوه. بپردازند

 اندركاران دست ساير و معلمان رو، مديران، اين از. هستند ضروری جامعه در وحدت حفظ برای كه دهند شكل آموزاندانش در هايی رانگرش

 به مهارت، حيطه در و اخالقی لفضاي رشد به عاطفی، حيطه در ذهنی، هایبرخی توانايی و پرورش ايمان به شناخت، حيطه در بايد مدارس

رين اركان پيشرفت هر كشوری است كه بالطبع تمدرسه از مهم(. 1390بپردازند)فتوحی،  ايده اين تحقق برای نياز مورد های عملیكسب توانايی
زاره سوم ههای مورد تدريس و نحوه آموزش مناسب با طلبد و اين در گرو داشتن اعضای كادر آموزشی متخصص در رشتهتوجه شايانی را می

علمان و تواند موجب افزايش التزام اجتماعی مر همه سطوح مدارس میای دهای حاكم بر رفتار علمی و حرفهاست. تعميق و گسترش ارزش
ی فرهنگ رشد و تعال های پژوهشی و گسترشآموزان و اعتماد بيشتر جامعه به معلمان و مديران و سالمت ارتباطات علمی و فعاليتدانش

، با 1404 عمومی در افقرسمی نظام تعليم و تربيتساله كشور جامعه ايرانی،  20ر سند چشم انداز د(. 1392زبان، اسالمی ايرانی گردد )خوش
رای تعامل سازنده و بخش جهان اسالم و دايرانی، الهاما -اليزال الهی، مبتنی است بر نظام معيار اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالمیاتكا بر قدرت 
گيری هويت يكپارچه لسازی برای شكوفايی فطرت و استعدادها و شكهای تعليم و تربيتی در سطح جهان، توانمند در زمينهموثر با نظام

ل اخالقی اسالمی، ته به فضايآموزان با توجه به هويت اختصاصی آنان؛ برخوردار از مربيان و مديران مومن آراسقالبی دانشان –ايرانی-اسالمی
ای است از تحقق انداز، مدرسه جلوهی اين چشمبر پايهنگر، عاقل، متعهد، امين، بصير. عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرين، آينده

ساز درک و اصالح نهتربيتی، زمي های تعليم وفرصت ی خدمات وكانون عرضه و جامعه صالح اسالمی، سازمانی يادگيرنده،مراتب حيات طيبه 
 تعليم و تربيت نظام درسی، برنامهارچوب هی هويت آنان بر اساس نظام معيار اسالمی، در چتعالی پيوسته آموزان و تكوين وموقعيت توسط دانش

نمايد كه معلمان صرفًا های نظام آموزشی كشور در اين واقعيت رخ می(. ضعف1393)شالبافيان، باشدمی ايران اسالمی یجمهور عمومی رسمی
توان به ذهن متبادر اند، حال آنكه در جهان امروز منطق آموزش صرف را به هيچ روی نمیو محدود شده در نقش آموزشی خود تحليل يافته

دكننده تغيير نيز ن عامل ايجاهای آموزشی هستند، بلكه مهمترييكی از متغيرهای نيازمند تغيير به منظور بهبود سيستمساخت. معلمان نه تنها 
ی معلمان را ااخالق حرفه شوند. اين وضعيت دوگانه معلمان در اصالحات آموزشی، به عنوان يكی از عناصر اصلی و مجری تغييرات،محسوب می

ه مسائل تربيتی و بتوجهی و حساسيت كمتر نسبت (. امروزه كم1390برانگيز تبديل نموده است)فتوحی، چالش ای در حال رشد وبه حوزه
وی آوردن به رهای مختلف اجتماعی و آموزان، درگير شدن، دست و پنجه نرم كردن با مسائل اقتصادی، مشاركت كمتر در فعاليتآموزشی دانش

های اسالمی در كار توجهی نسبت به اصول و ارزشای در بين معلمان و بیهای كاهش اخالق حرفهانهمشاغل مغاير با شأن معلمی از جمله نش
ناپذيری را بر پيكره نظام نهاست. اين امر به نوبه خود از ابعاد مختلف تربيتی، آموزشی، علمی، اجتماعی و اخالقی و دينی صدمات جبراآن

ور را رقم ه آينده كشكوانان الخصوص كودكان و نوجه اينكه حجم عظيمی از مردم كشور و علیآموزشی و جامعه وارد كرده است. با توجه ب
و عدم مديريت آن  توجهی به مسئلهیبخواهند زد، زير پوشش نظام آموزشی قرار گرفته و نقش معلمان در اين نظام مهم و حياتی است، بنابراين 

های مهم در رورش از سازمانپ(. با توجه به اينكه سازمان آموزش و 45، ص1391ر، د )معيدفتواند مشكالت زيادی را در جامعه به وجود آورمی
سازمان آموزشی و  فت و ارتقایپيشرفت و توسعه در جامعه نيز در گرو پيشر سازی دارد از طرفیباشد و نقش وااليی در تربيت و انسانجامعه می

 رسد. ظر مینری به درسی در جهت رشد و اعتالی فرهنگ اسالمی الزم و ضرو منابع نيروی انسانی است، لذا نياز به يك برنامه

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 ىهانسل توسط كه استعلمى همان يعنى آيد،مى شمار جامعه، به هر فرهنگ ىهاجلوه بارزترين و ينترشاخص پرورش و آموزش دستگاه
 و اخالقى حاالت جسمانى، از دسته آن پروراندن و كردن پيدا آن هدف و شودمی اعمال نيستند اجتماعى آماده زندگى هنوز كه آنان بر پيشين
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 در پرورش و آموزش كلى دارد. هدف توقع او از كند،مى زندگى آن وى در كه خاص محيط با كل به طور جامعه كه است فرد يك در فرهنگى

و  متناسب انسانى و كند تربيت خود سياسى اجتماعى، دينى، فرهنگى، هاىارزش و الگوى اعتقادات طبق را فرد هر كه است اين اىجامعه هر
 پرورش و آموزش براى معينى غايت و معنا و تصورى دارد خود مطلوب انسان از اىجامعه هر اساس، دهد. بر همين تحويل جامعه آن شايسته

 دينى، مالحظات فلسفى، مستلزم هاهدف تعيين كند. بنابراين، تربيت معنا و تصور اين اساس بر را افراد خود كوشدمى دليل اين به است، قائل

 وجود پرورش و آموزش و جامعه ميان هماهنگ و رابطه مستقيم تعريف، اين به توجه است. با اجتماعى و اقتصادى سياسى، فرهنگى،

 وفرهنگ عمومى گيرىشكل در نخستين، پايه و زيرساخت حكم پرورش، و آموزش نظام اساس (. بر اين1393 فرقانى، و پوردارد)رئيس
 قراراى مرحله در شوند،می پرورشى و آموزشى ىهاوارد مجموعه فراگيرى، مرحله به ورود آغاز از كه كودكانى داراست. زيرا را ملى باورهاى

 واقع، در و گيردمی عاطفى صورت و روانى فيزيكى، آمادگى و تمهيد نوعى با ها،آن افكار گيرىشكل گيرد،می بتدريج شكل افكارشان كه دارند

 قدرت ،هايكسونگرى ،هاانگارى سهل با است ممكن تربيت زند. كيمياىرقم مى را كار تريناصلی كه است نخستين ىهادريافت همان

 نظام از محصولى بشرى جوامع ىهافرهنگ بكشاند. بنابراين، نابودى و انهدام به خود با را چيز همه و گردد خاكستر به ، تبديلهامحورى

 است كه در برنامه درسی مدارس محصور است و معلمان نقش اصلی در اشاعه اين برنامه درسی دارند)رحيمى، تربيتى و آموزش و پرورش

1390.) 

 آن ماهیت خصوص در هاديدگاه و فرهنگ

 سپس كشيدن، معناى به اصل در فارسى زبان در داراست. فرهنگ را معنا از تنوعى مختلف افراد براى كه پوياست و پيچيدهمفهومى  فرهنگ

 دانش، تربيت، ادب، معناى به لغتفرهنگ (.واژه فرهنگ، در91، ص1390)خسروپناه،  است رفته بكار غيره نيز و عقل ادب، دانش، معانى به

 شامل: افكار، روش كه داندمى انسانى پيچيده رفتارهاى ازاى مجموعه عنوان به را فرهنگ 3(. وبستر1388)معين،  است آمده معرفت و علم

 (. نخستين1390 )دارايی، دارد اشاره ديگر نسل به دانش انتقال و به كارگيرى براى انسان توانايى بر كه است هنرى آثار و اعمال گفتار، زندگى،

اى بافته در هم نويسد: كليتمى فرهنگ از خود ن شناختىانسا تعريف در كرد. او ارائه 4تيلور وسيع معناى را در فرهنگ ازعلمى و جامع تعريف
 شده كسب جامعه از عضوى عنوان به انسان وسيله به كه است و عاداتى قابليت هرگونه و رسوم و آداب قانون، اخالق، هنر، دانش، شامل:

 شيوه ذهنى، فرهنگ اين تعريف است. در عينى و ذهنى مؤلفه دو داراى كه داندمیمفهومى  را فرهنگ  5(. ترياندس1390باشد)پهلوان، 

 سوى شود، ازمى شامل را هاارزش و هنجارها مقررات، قوانين، ادراک، كه زندگى است محيط ساخته انسان بخش از فرد ادراک براىاى ويژه

 معتقد (2005)  7(. يونسكو2017، 6انگ و  دارد)ليونگآموزشى  و مذهبى سياسى، اقتصادى، حقوقى، هاىنظام بر تأكيد عينى فرهنگ ديگر،

 ىهاسبك ادبيات، هنر، شامل كه است اجتماعى گروه يا جامعه و احساسى فكرى مادى، معنوى، ىهاويژگى ازاى مجموعه است: فرهنگ
 اين كه شودياد مى انسانى زندگى كلى سبك عنوان به شود. فرهنگها میسنت و باورها ،هاارزش ،هانظام زيستن، با هم ىهاشيوه زندگى،

 شود. فرهنگمى ناشى دهد،مى تشكيل را فرهنگ جوهره كه هنجارهای گوناگون و هاارزش از و گيردمى شكل انسانى تعامالت از كلى سبك

آن  است، ملت يك براى ذهنى و فكرى ىهاذخيره و آداب ،هاسنت باورها، ،هاايمان ،هاانديشه ذهنيات، خاطرات، رهبرى، معظم مقام ديدگاه از
 هويت اصلى مايه فرهنگ ايشان، تعبير به اجتماعی است، و فردى رفتارهاى كننده تعيين و اصلى عامل و انسان ىهاذهنيت دهنده جهت

 و كند)جبارزاده آبروى جهانى داراى و نوآور فناور، عالم، توانا، عزيز، پيشرفته، را ملت آن تواندمى كه است يك ملت باشد. فرهنگمى هاملت
 هنرها، ها،دانش رسوم، و نمادها، آداب هنجارها، ،هاارزش ازاى مجموعه فرهنگ فوق، تعاريف به عنايت با و مجموع (. در1394همكاران، 

 ديگر، نسل به نسلى از يادگيرى طريق از كه است جامعه هر اعضاى بين غيره، مشترک و و رايج مصرفى كاالهاى و وسايل اجتماعى، ميراث

 امرى بلكه باشد، نداشته به آموختن نياز و شده داده تحويل فرد به تولد هنگام در كه نيست انتسابى و ذاتى امرى شده است. فرهنگ، منتقل
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5 -Teriands 
6 - Leyung and eng 
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 داده انتقال وى به غيره و جمعى هاىرسانه آموزشى، هاىنظام دوستان، خانواده، همساالن، جمله از اجتماعى محيط وسيله به كه است اكتسابى
 و رفتارها كليه به دهىجهت با فراگرفته و را خود جامعه مطلوب اجتماعى زندگى روش و راه آن، كردن درونى و فراگيرى شود. تا بامی

 فرهنگ باشد، اسالمى و دينى متون و عقلى مجموعه روش اين شود. اگر فراهم وى تعالى و رشد زمينه خود، اجتماعى و فردى ىهافعاليت

 (. 25، ص1390 )خسروپناه، شودمی شناخته نامعتبر و اصيل غير فرهنگ، ضد صورت، اين غير در و شودمی ناميده معتبر و اصيل
 شود:مى تقسيم ذيل اصلى قسم سه به سطح لحاظ از فرهنگ

 فرهنگ به توانمی نوع، اين از و سازدمربوط می بزرگ اجتماع درون در خاص ایجامعه يا گروه به را فردفردی:  فرهنگ-1

 .كرد اشاره قومی فرهنگ و خانواده

 .سازدمی ممكن خاص، اجتماعی در را فرد پذيرشملی:  فرهنگ-2

 جامعه در را فردی زندگی كه چنين فرهنگی هایارزش داشته، جهانی جنبه نژادی، قوميت به توجه بدون جهانی: فرهنگ-3

 (.1393نژاد و منافی، )سبحانی است گرفته قرار هادولت بين اجتماعی و ی سياسیهاپيمان و قراردادها قالب در سازند،می ميسر بيگانه،

 جامعه فرهنگ اسالمی به در انتقال پرورش و آموزش نظام نقش

 اذعان توانمى كه است مستحكم قدرى به مقوله دو اين دارند. ارتباط متقابل تأثير و بوده تعامل در يكديگر با فرهنگ و پرورش و آموزش

 خود تعالى و حيات بقاى نيز فرهنگ و سازدمی مهيا را فرهنگ تعالى و توليد هاىزمينه و داشته فرهنگى صبغه و ماهيت آموزشى نظام داشت

 قصد كه كسانى نيز و كوشندمیآدمى حقيقى كمال و رشد براى كه كسانى نيست جهتبى رو اين است. از آموزشى نظام داروام و مرهون را

 اثر در. (51، ص1395 )ملكى، دارند پرورش و آموزش دستگاه به اشراف و تسلط در سعى پرورانند،سر می در را هاانسان زوال و انحطاط

 جامعه اجتماعی و فرهنگی ميراث از جوان نسل و كودكان، نوجوانان كه دارد امكان فرهنگى یهاجنبه در هاآن تأثير و اجتماعى سريع تحوالت

 اين در خواهد ساخت. بنابراين متزلزل را جامعه وحدت و شده هاآن بين عقيدتی و فكری تضاد نوعى به امرمنجر اين و گيرند فاصله خود

 شده پذيرجامعه تا دهد كمك آموزدانش به بايد فرهنگى هماهنگی و حفظ وحدت و تضادها اين از جلوگيری برای پرورش و آموزش كه جاست

 از (. يكى1393آباد، شرف منافى نژاد وبداند)سبحانى را هاآن اهميت و قدر و كرده درک بهتر را خود جامعه فرهنگی هنجارهایو  هاارزش و

 انتقال نقش مورد اين در تنها نه آموزان است. مدرسهدانش انتقال آن به فرهنگ اسالمی و ترويج و گسترش پرورش، و آموزش مهم وظايف

 و اسالمی كمك فرهنگ فهم در شاگردان به بايد معلمان. باشدمی آن عهده به نيز جامعه ترجمه فرهنگ و تفسير بلكه دارد، عهده به را دهنده
 حس دهند. ايجاد رشد خود در هستند، اسالم و جامعه مورد قبول كه را هايىله آايد و افكار عقايد، احساس، رفتار، تا كنند راهنمايى را ايشان

 شئون كليه آن در تأثير و اجتماعى زندگى تغييرات است. معموالً مدرسه وظايف مهمترين از نيز فرهنگ اسالمی، به نسبت شاگردان در قدردانى

 و هاجوان عقايد و احساس نظريات، افكار، بين تضادى امر و همين سازدمى دور فرهنگ دينی از را مدارس شاگردان و جوان طبقه زندگى،
 جامعه را يك مردم اجتماعى ادامه حيات و سازدمی متزلزل را جامعه وحدت اىهانداز تا عقايد، و افكار آورد. اختالفمیوجود  به سالمندان

 به بايد اجتماعى زندگى ادامه و جامعه وحدت حفظ و عقيدتى و فكرى تضاد جلوگيرى از براى مدرسه كه اينجاست در. كندساز میمشكل

 (. بنابراين،50، ص1388بدانند )شريعتمدارى،  را هاآن اهميت و قدر و كنند درک بهتر را اجتماعى و فرهنگى ىهاارزش تا كند شاگردان كمك

 و آموزش نظام منظور، اين براى كند، پيدا ارشادى و نقش كرده حفظ را خود پويايى پرورشى، و آموزشى فرايندهاى طريق از بايد فرهنگ
 از تواندمی پرورش و آموزش كرد. نظام دنبال را آن عقالنى شيوه به بايد كه شودمی محسوب مشترک هدفى جامعه، براى و جامعه در پرورش

آموزش  امر اين تحقق سازد. براى فراهم فرهنگى هنجارهاى و هاارزش سازیدرونی را براى مناسب امكان و فرصت درسى ىهابرنامه طريق
 را مدارس درسى ىهابرنامه طراحى فرهنگى، زيربناى نيازهاى. باشد داشته جامعه فرهنگى نيازهاى از درستى درک است، الزم پرورش و

شرط  به درسى برنامه ىهااست. هدف فايدهبى يادگيرى -ياددهى ىهابرنامه طراحى تالش براى ها،آن درست فهم بدون و داده تشكيل
 در. داد انجام ترمهم كار دو بايد مذكور تعيين نيازهاى براى. بود خواهند دفاع قابل و معنادار جامعه، فرهنگى نيازهاى با بودن و همسو انطباق

انقالب  عالى شوراى مصوبات اساسى، قانون نظير كشور كالن مصوبات در كه داشت فرهنگى جامعه عناصر از تحليلى و مطالعه بايد ابتدا
 چون عواملى وسيله به زمان طول در يى كههاارزش يافت. مجموعه دست هازمينه اين به توانمى غيره و ساله بيست اندازچشم سند فرهنگى،
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 فرهنگ به يادگيرى فرآيند در را گوناگون تالقى نقاط گيرند،مى شكل افراد وجود در غيره دوستان و ىهاگروه جمعى، ارتباط وسايل خانواده،

 روز، فرهنگى هاىواقعيت با جامعه فرهنگى بين حقايق دقيق و ظريف پيوندى بايد فرهنگى مهندسى فرآيند در اساس بر اين. آورندمى وجود

 و حقيقت نقطه تالقى در بايد را جامعه فرهنگى روز نيازهاى بنابراين،. داشت خواهد دنبال به را ايستايى ركود و ؛هاواقعيت از غفلت. كرد ايجاد
 فرهنگى، نيازهاى در خصوص پويايى اطالعاتى بانك مطالعات گوناگون، طريق از دارند وظيفه درسى ريزانبرنامه. نمود جست و جو واقعيت

 گيرىشكل در فرهنگى نيازهاى تعيين كه اين (. با87، ص1395 )ملكى، دارند نگه پويا و زنده نوين، اطالعات با را آن و كرده گذارىپايه

 درسى ىهابرنامه و محتواى اهداف به توجه طريق از ولى دهند؛مى تشكيل را درسى ىهابرنامه طراحى و زيربناى بوده اهميت با درسى برنامه

 محقق اجتماعى سازگارى انضباط، كارى، وجدان بودن، مؤمن پذيرى،بودن، مسئوليت فعال همچون فرهنگى ىهاارزش و هاويژگى كه است

 به كه هستند يىهاظرف مثابه به درسى ىهابرنامه محتواى و توان در جهت رشد وتعالی فرهنگ اسالمی گام برداشت. اهدافشوند كه میمى

 رساند. پرورشمی يارى در وى هاارزش كردن درونى به و برگرفته در را فرهنگى نيازهاى از بخشى يادگيرنده، شرايط تحصيلى و دوره تناسب

 عنوان به هاآن از گرفت كه هريك نظر در درسى ىهابرنامه ىهاهدف به عنوان توانمى را متعهد و منضبط ايثارگر، پذير،مسئوليت هاىانسان

 پرورش و آموزش نقش و (. وظيفه1394 زاده،)قلیهستند پيگيرى قابل گوناگون سطوح در يادگيرنده ىهاويژگى به توجه با مطلوب، ىهاارزش

گذشتگان  از كه آنچه همه ترديد بدون. است پرورش و آموزش عهده بر نيز آن سنجیو ارزش امتحان بلكه نيست، جامعه فرهنگ انتقال تنها
 و عقايد افكار، چه بسا و كرده فرق گذشته ما با زندگى بود. شرايط نخواهد ما آينده حتی و امروز نيازهای و مقتضيات با مطابق رسيده، ما به

 فوق، مطالب به عنايت اند. باهكرد تغيير امروزه بوده، تأكيد و تأييد مورد گذشته در اجتماعى كه هاىميزان و سنن عادات، رسوم، و آداب

 روحيه و قضاوت توان و تقويت جامعه افراد در را فرهنگى باورهاى نقادى و تحليل قوت كه كند عملاى به  گونه بايد پرورش و آموزش

 آورد و اين امر در گرو طراحی خوب و مناسب برنامه درسی است. به وجود فرهنگ عرصه در را پرسشگرى

 معلمان
 نظام تعليم و هتوسع محور اصلی تحول و آن جامعه است و تتربي منوط به متحول شدن نظام تعليم و هر جامعه مربوط و پايدار تحول اساسی و

 والمللی بين ملی و ،های اسالمیهای علمی، مبلغان ارزشگذاران انديشهكشی معلم است. معلمان به عنوان پايهزحمت بهبود كيفيت كار و تتربي
ای در تربيت دارد، محيط آموزشی كنندهاز عوامل مهمی كه نقش اساسی و تعيينباشند. جوانان ما می نوجوانان و های اجتماعی اطفال،مسئوليت

 يابد، تنها معلومات ويا مدرسه است كه چهره شاخص يا نماينده برجسته آن معلم است. آنچه در فرايند تعليم و تربيت به متعلم انتقال می
شود. بر همين اساس بود كه های معلم نيست؛ بلكه تمام صفات، خلقيات، حاالت نفسانی و رفتارهای ظاهری او نيز به شاگردان منتقل میمهارت

زبان، آموزان است)خوشترين نقش معلم، سرمشق بودن وی برای دانشوران، در انتخاب استاد، بسيار دقيق بودند. شايد مهمبزرگان و انديشه

افراد  آنان های اليق و كارآمد و همچنين دستيابی به حماسه سياسی دارند.بديل در نظام تعليم و تربيت انسانمعلمان نقشی بی(. 1392
ری تأثيرگذاری در امر تعليم و تربيت دينی و آشنا كردن نوجوانان و جوانان با ترفندها و خطرات تهاجم فرهنگی دشمنان عليه نظام مقدس جمهو

هايی تربيت كنند كه ضامن سالمت جامعه بوده و معلمان بايد بكوشند انسان .هستند كه بايد به خوبی به نقش و رسالت خود عمل كننداسالمی 
نقش معلمان در هدايت فرزندان جامعه اسالمی به سوی تعالی، اخالق، تعبد و آگاهی  .دنجامعه را به سمت و سوی رشد و تعالی پيش ببر

تجليل از مقام معلم نه تنها ريشه در دين و اخالق دارد، بلكه موجب ارتقای منزلت اجتماعی  .مان بايد قدر خود را بدانندبديل است و معلبی
وظيفه معلمان تربيت افرادی عدالت طلب، (. 1392)حيدری، ای دارندسازان كشور نقش عمدهشود كه در تربيت علمی و فرهنگی آيندهقشری می

های علمی، رفتار و اخالق معلم در ساختار . بر اساس يافتهداوری باشدمعتقد به كار گروهی است كه به دور از تعصب و پيشدارای استقالل و 
آموزان هم تأثير منفی دارد هم تاثير مثبت. بر همين اساس، معلمان بايد بكوشند در رفتار و اخالق خود، سعادت شخصيت اخالقی دانش

های تربيتی و اخالقی به ايجاد رفتار مطلوب در متربيان توجه كنند و در جهت رشد و تعالی ريزیيرند، و در تمام برنامهآموزان را در نظر بگدانش
تواند اهميت و ارزش معلم را انكار كند؛ در اين صورت، ارزش فرهنگ اسالمی ايرانی تالش نمايند. هيچ سازمان تربيتی، در هيچ شرايطی نمی

داری و ايمان باشد. تقليد دوستی، درستكاری، همكاری، خويشتنه است. اگر معلم دارای صفات انسانی مانند مهرورزی، نوعانسانی را انكار كرد
آموز را تضمين خواهد كرد؛ اما اگر شخصيت معلم دچار اختالل و نابسامانی باشد، يعنی رفتارهايی خالف هايی، سالمت روانی دانشچنين ويژگی
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آموز از معلم، حاصلی جز اجتماعی انجام دهد و يا فاقد صفات اسالمی و انسانی باشد، در چنين وضعی همانندسازی دانشهنجارهای فرهنگی و 
ها را از معلمان سازگار تقليد كند. ها را از معلمان ناسازگار و سازگاریتواند ناسازگاریآموز میرفتارهای نابهنجار نخواهد داشت. بديهی است دانش

جهانی شدن، آداب و رسوم اخالق اسالمی و اجتماعی خود را كنار  پيشرفت علم و یهيكم نبايد به بهان معلم قرن بيست و(. 1391د، نژاماليی)
اگر معلم تقوا نداشته  يكم تقوا است، يكی از خصوصيات بسيار مهم معلم قرن بيست و دار سازد.گذارد و حريم عفت و پاكدامنی جامعه را خدشه

های مخرب قرار خواهد اسالمی خواهند بود. كسی كه تقوا نداشته باشد تحت تأثير فرهنگ هپسنديد ين صفت نيك وا انش عاری ازباشد شاگرد
های ليت به بهانهئوزير بار مس شناس است، ازفق وظيفهومعلم م استقبال خواهد نمود. های ناپسند )تهاجم فرهنگی(از تهاجم فرهنگ گرفت و

انجام وظيفه  در داند،ناظر می حاضر و را كار خدا انجام هر كند، درصنف وقت را تلف نمی نمايد، دركار نمی كند، تأخير درمیمختلف شانه خالی ن
پردازان مسلمان (. تحقق اهداف تربيت، به مقياسی وسيع در گرو رفتار و منش معلم است. نظريه1393)بهادری، چشم به توصيف يا پاداش ندارد 

ها و صالحيت معلمی ترين ويژگیاند متصف بودن معلم به صفات اخالقی نيكو را از اصلیعليم و تربيت نظرياتی ابراز كردهكه درباره ت
نويسد: معلم بايد های معلم میدر مورد اخالق و ويژگی« تعليم المتعلم»الدين زرنوجی، در يكی از آثار خود به نام اند. برای نمونه، برهانبرشمرده
راستگی باطن، عزت نفس و دوری از اخالق و رفتار ناپسند باشد. معلمين و مربيان مؤثر در قرن بيست و يكم دارای هشت عادت هستند دارای آ

آموزان، معلمانشان هستند. عالوه بر اين، همه از ترين عنصر زندگی دانشها، الگو بودن معلم است. به طور معمول سازندهكه يكی از آن عادت
 (.6، ص1391ها را بياموزند)شبيری، آموزان ارزشتظار دارند كه به دانشمعلمان ان

 
 

 (6، ص 1391، منبع: )شبيری، 21هشت عادت معلمان قرن   -1شكل

 آموزانگیری شخصیت اخالقی دانشنقش معلم در مقام الگو در شكل
سازی، كانون بحث آموزش و پرورش كارآمد توجه به منابع انسانی در آموزش و پرورش در رأس آن معلم به عنوان عامل تبلور نقش انسان

نمايد و لذا بايد نظران تعليم و تربيت بر اين باورند كه معلم نقش اصلی و اساسی را در جريان تربيتی ايفا میگردد. بسياری از صاحبمحسوب می
های زندگی باشد، در فن خود متخصص باشد، در تكامل شخصيت آدمی همكار خدا كامل واقعيت ای شرايط ويژه باشد از جمله: الگو و نمونهدار

ها باشد، دائماً در حال يادگيری باشد و با شاگردان تعامل و تفاهم باشد، در فن زندگی استاد باشد، سفير پيشرفت و ترقی باشد، سازنده دموكراسی
آموزان است. از عوامل مهمی كه نقش ترين نقش معلم، سرمشق بودن وی برای دانش(. شايد مهم63، ص1388حاصل كند )شريعتمداری، 

ای در تربيت دارد، محيط آموزشی يا مدرسه است كه چهره شاخص يا نماينده برجسته آن معلم است. آنچه در فرايند تعليم كنندهاساسی و تعيين
های معلم نيست، بلكه تمام صفات، خلقيات، حاالت نفسانی و رفتارهای ظاهری او نيز به يابد، تنها معلومات و مهارتعلم انتقال میو تربيت به مت
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اصالح و تربيت به ندرت به صورت  .وران، در انتخاب استاد، بسيار دقيق بودندشود. بر همين اساس بود كه بزرگان و انديشهشاگردان منتقل می
كند، كلمات تواند از برخوردهايی كه بيگانگی ايجاد میگيرد. هر معلمی میآيد؛ اين فرايند بيشتر با تالشی آگاهانه انجام میخود پديد میخودبه
كننده باشد. معلم متر آزاردهنده و تحريكآموزان احتياط كند و كتواند در ارتباطش با دانشآور آگاه شود. او میآميز و اعمال رنجشاهانت

كنند و به احساساتی متوسل شود كه تواند در گرو تعصباتی باشد كه ذهن را فلج مینشده پشتيبانی كند؛ او نمیتواند از تابوهای امتحاننمی
حد و حصری داشته باشد و فاصله زمانی و ذهنی یآموزان بنگرد، بايد انعطاف عاطفی بنااميدكننده باشيد. معلم برای اينكه دنيا را از ديد دانش

 .(138، ص1388توان فقط از همدلی خالصانه استفاده كرد)معيدفر، كوكان و افراد بالغ را از هم جدا كند. برای از بين بردن اين فاصله، می
رفتارهای معلم در مقام يك الگو، هويت آموز دارد. وی با پذيرش گيری شخصيت دانشها و صفات شخصيتی معلم نقش بسزايی در شكلويژگی

ها را از معلمان ها را از معلمان ناسازگار و سازگاریتواند ناسازگاریآموز میبخشد. بديهی است دانشاجتماعی متزلزل خويش را استحكام می
بهره آموز از آن بیكه پيش از اين دانشسازگار تقليد كند. در روش تربيت الگويی، هدف اصلی، آموزش و بسترسازی برای ظهور رفتارهايی است 

ساالنی چون والدين، برادران و خواهران بزرگتر و معلمان آموخته بوده است. بسياری از اعمال و رفتار فرزندان از طريق تقليد رفتار و اعمال بزرگ
هستند و اين الگودهی، بيش از گفتار در رفتار آنان آموزان ترين الگوی يادگيری برای دانششود. معلمان بايد آگاه باشند كه خود آنان مهممی

دهد كه بايد از دين و اسالم پيروی كرد. تأثير معلمان بر رفتارهای كند، نشان میمعلمی كه خود از فرهنگ اسالمی پيروی می .نهفته است
توانند باتوجه به نقش تاثيرگذار و الگو بودن در رشد و بنابراين معلمان می .آموزان از راه الگوبرداری، هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفیدانش

 (. 1387آموزان را به سمت فرهنگ دينی و اسالمی هدايت نمايند)رضوانی، اعتالی فرهنگ اسالمی گامی بلند برداشته و دانش

 برنامه درسی
ست از پيش بينی كليه فعاليتهايی كه دانش آموز امروزه مفهوم برنامه درسی وسيع تر از تهيه وتدوين رئوس مطالب درسی است و آن عبارت ا

 به  درسی، همچنين برنامه .تحت رهبری وهدايت معلم در مدرسه)وگاهی خارج از آن( برای رسيدن به هدفهای مشخص بايد انجام گيرد

 دانش مدرسه، هدايت تحت شاگردانِ ها،آن وسيله به كه گرددمی اطالق پنهانی و آشكار یهاآموزش و روش رسمی، غير و رسمی محتوای

 برنامه درسی يك مدرسه با يك درس، :معتقد است 8آيزنر .دهند تغيير خود در را هاارزش و گرايش و كنند كسب مهارت دست آورند، به را الزم
برای يك يا بيش از يك نتايج آموزشی تربيتی  بينی شده دانست كه به قصد دستيابی بهای از قبل پيشتوان مجموعهرا می با يك كالس درسی

، ها و وقايع را در بر گيردای از تدبير. برنامه درسی بايد مجموعهكنداو چهار ويژگی را برای تعريف خود بيان می. نداآموز در نظر گرفته شدهدانش
 .(39، ص1388)مهرمحمدی،  ريزی همراه استبرنامه درسی بنا به ضرورت با فعاليت برنامه

 مفهوم برنامه درسی را در چهار محور زير شرح داده اند: (2015دری ونيكلس )

ورد برنامه اص يا در موضوع خفراهم آوردن تمام منابع دانش موجود وداوريهای بصيرانه در مورد اهداف تدريس،چه در مورد دروس يك م.1
 درسی به طور كلی وبررسی دقيق آنها.

ند كه معلمان در دفهايی داربی به هرفته در مدارس كه قضاوت می شود باالترين احتمال دستيا. تهيه وامتحان آن روشها ومواد آموزشی بكار 2
 مورد آنها توافق كرده اند.

له، افكار جديدی سمت از مرحقه اين . ارزيابی ميزانی كه كار برنامه ريزی شده در واقع به هدفهايش رسيده،همچنين ممكن است انتظار رود ك3
 ر انگيزاند.در مورد خود اهداف ب

 .(1392،رضوانی )ودراهم شف. بنابراين عنصر نهايی،بازخورد بدست آمده از تمام تجربيات است تا نقطه شروعی برای مطالعات بيشتر 4

 درسی برنامه عوامل عناصر

 را عنصر نه برخی و چهار عنصر بعضی. شده است بيان متفاوت مختلف، یهاديدگاه اساس بر درسی، برنامه دهنده تشكيل عناصر تعداد

 و آموزانيادگيری دانش-ياددهی یهافعاليت محتوا، ، اهدا از: عبارتند باشد،می ريزانبرنامه اتفاق همه مورد كه عنصری چهار. اندپذيرفته

                                                                                                                                                                                           
8 -Aeizner 
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 بندیگروه يادگيری، ابزار زمان، فضا، قبيل از را ديگری و عناصر عوامل درسی ريزیبرنامه متخصصان از ارزشيابی. برخی یهاروش

 از درسی، يكی برنامه یهاديدگاه از برخی اساس (. بر2014، 9اند)ميلركرده اضافه مجموعه اين به هم را راهبردهای تدريس و آموزاندانش

 از پس كند،می زندگی اجتماع در و است اجتماعی انسان موجودی كه نجاآ است. از مدرسه و فضا درسی، برنامه طراحی در دخيل عناصر

 شك بدون نيز اخالقی تربيت. است مدرسه اخالقی، و دينی تربيت ويژه به تربيت، یهاپايه بر تأثيرگذار مؤثرترين نهادهای از يكی خانواده،

فضايی  آورنده وجود به درس، كالس و مدرسه. است مدرسه پذيرند،می تأثير آن آموزان ازدانش كه يیهامحيط جمله باشد. ازمی محيط از متأثر
 نيز مدرسه محيط و فضا از كنند،می معلم الگوبرداری از مدرسه در كه طور همان آموزاندانش. شوندمی تربيت آن در آموزاندانش كه است

 به اعتقادی، و عبادی مسائل ساير و نماز به آموزاندانش گرايش بر عوامل مؤثر بررسی پيرامون شده انجام تحقيقات پذيرند. درمی تأثير

 در اعتقادی، اخالقی نكات رعايت ساير و نماز به مديران و معلمان اجرايی، عوامل پايبندی ميزان كه است شده تأكيد اين نكته بر صراحت

 را هاارزش و هاگرايش از بسياری آموزاندانش. (68، ص1389)داوودی،  است بوده ی مؤثراعتقاد مسائل به آموزاندانش گرايش عدم يا گرايش

 ميان آن كادر ای كهمدرسه. است مدرسه محيط در رايج یهاارزش و هاگرايش منظور از فرهنگ معارف، .آموزندمدرسه می بر حاكم فرهنگ از

 انسانی، هر ارزش كه كنندمی نكته اين متوجه را آنان و آموزدمی را هاانسان برابری ارزش آموزاندانش به شوند،نمی قائل تفاوتی آموزاندانش

 بی جنبه ناخودآگاه به طور معلم اين دهد، نمی اهميتی مقرر زمان در خود وظايف انجام به كه معلمی يا است، او نهفته وجودی گوهر در

 در اينها. باشد آزادمنشانه يا استبدادی تواندمی درس، كالس و مدرسه حاكم در روابط و برخورد نوع يا كند،می ترويج را نظمی بی و تعهدی

 تعامل نيز و آموزانبا دانش معلم تعامل مدرسه، ظاهری و فيزيكی اداری، ساختار درسی، برنامه بنابراين، .است آموزان تأثيرگذاردانش رفتار

 (.72، ص1395كند )ملكی، می ايفا آموزاناخالقی و فرهنگ اسالمی دانش تربيت در جدی نقش مدرسه، در يكديگر با آموزاندانش

  درسی برنامه آرمان يا اهداف

 برنامه كند. هويتمی تعقيب را نآ كه است هدفی برنامه به هر است. ارزش درسی برنامه آرمان يا هدف درسی، برنامه در اساسی ابعاد از يكی

 برای كه است شريفی موجود او هك به انسان نگاه اين با بايد درسی، برنامه نهايی آرمان يا كند. هدفمی دنبال است كه اهدافی به درسی،

 نيازهای فطری و زيستی وانیر نيازهای تأمين جهت در متوازن طور به بايد ایبرنامه چنين اهداف .شود ترسيم است، شده خلق شريف هدفی

 شناختی انسان اساس هاست. براستعداد شدن شكوفا طلبی و سعادت طلبی، كمال به فطری تمايل نيازها، اين جمله باشد. از انسان معنوی و

 بر كه باشد را داشته نيازها اين ردنك برآورده داعيه و بردارد گام نيازها اين تحقق جهت در تواندمی درسی زمانی برنامه توحيدی، و اسالمی

 مجموع، در .هستند هاهمين اهداف هتج در اساسی ركن سه يعنی باشد، شده بنا توحيدی شناختیانسان و خداشناسی شناسی،جهان اساس

 يا انحطاطی حركت به منجر كه ایامهبرن است. هرگونه يی تكاملیالگو لزوماً اسالمی، شناسیانسان بر مبتنی درسی برنامه گفت بايد

جه كامل درسی بايد به اين نكته توريزان برنامه (. بنابراين مسئولين و برنامه1393نيست)احمدی،  سازگار مبانی اسالم با شود، غيراستعاليی
 به بايد برنامه درسی، انسجام و دتوح به اصولی و ایريشه پرداختنتوای كتاب به فرهنگ اسالمی توجه كامل نمايند. همچنين داشته و در مح

 فكری و فرهنگ هایبنيان تقويت به توانندمی خود درسی یهابرنامه با مدارس زيرا باشند، داشته ويژه توجهی هاآن مهم نقش مدارس و

 گيرندمی بكار پيشرفت تحصيلی زيابیار تدريس و هایروش محتوا، در اهداف، كه يیهاشيوه و راهبردها با اين، بر عالوه. بپردازند اسالمی

 (.1394هستند)اكرمی،  یضرور جامعه در وحدت حفظ برای كه دهند شكل آموزاندانش در هايی رانگرش ها ومهارت
 

 فرهنگ اسالمیمدارس در رشد و تعالی  درسی یهابرنامه نقش

 همه كه است انسانی كامل انسان كه آنجا اند. ازانسانی رسيده كمال به كه است هايیانسان تربيت ایجامعه هر در آموزشی نظام نهايی هدف

 كه جامعه ما مانند جوامعی در. است. ..و دينی سياسی، اجتماعی،تربيت مانند گوناگون یهاجنبه تربيت دارای است، يافته رشد آن وجودی ابعاد

 زندگی در انسان كه عقيده اين اساس بر گسترده است، زندگی شئونات تمام بر دين و بوده برخوردار دينی هایارزش بر متكی فرهنگی از

عملی  نظر از هم و نظری لحاظ از هم دين مبانی و شود. اصولمی تاكيد نيست، است، آمده طريق وحی از كه دينی یهاآموزه از نيازبی دنيوی

                                                                                                                                                                                           
9 -Miller 
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 در كه عواملی تمام كه معنا اين به. شود قايل ويژه اهميتی آموزاندينی دانش تربيت برای آموزشی نظام شده و رسمی هایآموزش وارد بايد

 و فردی زندگی مختلف ابعاد در دينی و فرهنگ اسالمی یهاآموزه با نوجوانان و كودكان نمودن آشنا به دارند نسبت نقش تربيت فرآيند
 درسی (. برنامه1392 است )رضوانی، مدارس درسی برنامه زمينه اين در آنان مهم همت گمارند. يكی از ابزار هاآن به عملی التزام و اجتماعی

 و است شده فراهم آموزاندانش از خاص گروهی برای جزيی و های كلیهدف به رسيدن برای يادگيری هایفرصت آن در كه است اینقشه
 منظر از. شوند نايل هابه آن آموزشی دوره يك پايان در بايد آموزاندانش كه است نتايجی به رسيدن برای مدارس راهنمای عمل واقع در

 هایروش محتوا، اهداف، شامل درسی برنامه عناصر پيرامون راهكارهايی كه و تصميمات يادگيری، هایفرصت طراحی هنگام دينی، تربيت

 تعهد دينی، رشد وتعالی فرهنگ اسالمی و یهاآموزه با آشنايی موجبات بايد شوندمی گرفته آموزاندانش هایآموخته ارزشيابی شيوه و تدريس

 اسالمی منابع در موجود یهاتوصيه و دستورات ،هاآموزه اين جمله كنند. از فراهم يك هدف كلی عنوان به را هاآن به بكارگيری نسبت

 به آشنايی سپس اين شده و آشنا هاآن با بايد آموزاندانش كه است اسالم امت ميان در انسجام و وحدت تحقق چگونگی و لزوم پيرامون

 شواهد متاسفانه. (2015، 10تقويت كند)سيلور و همكاران هاآن در دستورات را اين اجرای به پايبندی و احساس مسئوليت كه شود تبديل باوری

 وجود با. است بوده روبرو هايیآسيب و مشكالت با خاص، طور دينی به تربيت و اعم طور به تربيت در آموزشی نظام كنون تا دهدمی نشان

دروس معارف  از طريق آموزاندانش تحصيل یهادوره و مراحل كليه در و قايلند دينی تربيت و دين برای نظام آموزشی مسئولين كه اهميتی
 و دينی رفتارهای مشاهده و انكار قابل غير و آشكار هایاما واقعيت شوند،می آشنا اسالم مبين دين تعاليم با. ..و زندگی و دين قرآن، اسالمی،
 ايجاد و ارايه آگاهی در آموزشی نظام دينی، تربيت جريان در است حاكی تحقيقات نتايج سطح جامعه، همچنين، در جوانان و نوجوانان مذهبی

 موفقيت مسلمانان انسجام و وحدت از جمله فرهنگ اسالمی، اجتماعی و فردی مختلف زندگی ابعاد مورد در اسالم یهاآموزه به نسبت تعهد

 در موجود ها مشكالتآسيب اين عمده است دليل هايیآسيب دينی دچار تربيت ديگر، عبارت به. (1395است )موزون،  نداشته چندانی

نگاه  آن عمده علت كه مجزاست، درسی موضوعات هابرنامه اجرای و تدوين محور كه است مشكالت آن اين از يكی. است درسی یهابرنامه
 اجتماعی، اخالقی، جسمی، ابعاد دارای فرهنگ وتربيت دينی كه فرض اين پذيرش با. است تربيت به دين، فرهنگ دينی و جزيی و محدود

 موضوعات از يك هر كه شودمی تاكيد كنند، ابعاد كمك اين از يكی پرورش به توانندمی درسی موضوعات يك از هر و است علمی و دينی

 بنابراين. باشد رسالت اين تحقق صدد در بايد درس آن معلم و دارد دروس ساير از مجزا و ويژه درسی رسالتی برنامه در شده گنجانده درسی

دروس  ساير از مجزای شده و گنجانده درسی یهابرنامه در قرآن و دينی دروس آموزاندانش دينی پرورش برای ترويج فرهنگ اسالمی و
 رشد آنان شخصيت رسيده و كمال به كه است افرادی پرورش هدف نهايی دين و تربيت كه اين به توجه با .(1394شوند)دانشگر، تدريس می

 در بايد و توانندمی دروس همه داشت توجه بايد. شود تاكيد مختلف تربيت ابعاد تنيدگی درهم و پيوستگی بر است الزم است، يافته جانبه همه

 و شده گرفته در نظر بايد دروس تمام در تربيت ابعاد ساير كنار در دينی تربيت لذا. باشند داشته نقش آموزانشخصيت دانش ابعاد همه پرورش
 تربيت جريان در كه است اين ديگر مشكل. باشند آموزانبه دانش دينی تعاليم يادگيری و ياددهی صدد در بايد معلمان تمام و درسی برنامه كل

 و رسمی برنامه درسی، نتيجه، در. است درسی یهاتوليد برنامه و طراحی نظام بودن متمركز از حاكی شواهد های تربيت،جنبه ساير مانند دينی،
 امكان نتيجه در. كنندمی بيان يابند، دست آن به بايد آموزاندانش كه هايیمهارت و نگرش دانش، يعنی محتوا جزيی، بطور و بوده تجويزی

 در واقعا و آنچه تجويزی درسی برنامه ميان كنند. لذانمی فراهم را آموزدانش و معلم يعنی يادگيری – فرآيند ياددهی اصلی عوامل مشاركت

 از حد اين وجود با (.1393)احمدی،  نيابد تحقق درسی شود اهداف برنامهمی موجب و دارد وجود بسياری هایتفاوت شودمی اجرا درس كالس

 محور محتوا هابرنامه. آيندمی در اجرا به و شده تهيه فرهنگی و جغرافيايی، اجتماعی فردی، هایتفاوت به توجه بدون درسی یهابرنامه تمركز،

 نحوه و تدريس جهت دهنده و بوده يادگيری هدف مهمترين درسی، كتاب محتوای بر آموزاندانش است. تسلط واحد متكی درسی كتاب به و

درسی بخصوص  هایكتاب عقيده برخی از متخصصان برنامه درسی محتوای به كه است حالی در اين. است آموزاندانش یهاآموخته ارزشيابی
 جوانان، و نوجوانان روحيه با آن تناسب سطح بودن پايين ها،محتوای كتاب بودن فلسفی. است روح بی و خشك های آسمانی(دينی )هديه

 در و نداشته باشند هاكتاب اين مطالب يادگيری به ای عالقه آموزاندانش تا شده باعث زمانی شرايط با تناسب آن سطخ بودن پايين همچنين

 موثر هاآن حس در پرورش اين و مذهبی یهاتجربه افزايش  در و نكنند درونی خود در را آن مفاهيم و مطالب يادگيری، صورت

                                                                                                                                                                                           
1 0 -Silver et al 
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در كيفيت آموزش  موثر عوامل و دينی درس آموزش كيفيت  عنوان تحت خود تحقيق در (1393) زاده(. حسين89 ، ص1391نباشند)رهنمايی، 
 متوسطه محتوای دوره اسالمی بينش درسی برنامه درباره نظری يك الگوی كه اندرسيده نتيجه اين به نايين نيز شهر هایدبيرستان در آن

 از مطلوبی ندارند. همچنين، وضع روز مسايل و شرايط جامعه به توجه لحاظ از و نداشته مطلوبی توجه دينی درس آموزش اهداف به هاكتاب

 ارايه فعال و اكتشافی شكل به هاكتاب اين همچنين مطالب .باشندمی متوسط حد در سطح درک فراگيران و عاليق خصوصيات، به توجه نظر

 در (1395) موزون كه همانطور. كنندنمی يادگيری تشويق تجارب ها برای كسبكتاب بر نقادی و هافعاليت درگير را آموزاندانش و نشده

 ميان زندگی و دين و  ايرانی و اسالمی فرهنگ از بحثی دينی هایكتاب در نويسدعنوان نقش برنامه درسی در دين و زندگی می با ایمقاله

 در و دارند تئوری حالت بيشتر هاكتاب محتوای. است نشده چندانی توجه معصومين)ع( ائمه اكرم)ص( و پيامبر عملی سيره به و است نيامده

 و دينی درس آنكه رغمعلی نيز ارزشيابی شيوه و تدريس روش زمينه است. در نشده استفاده جالب هایداستان و حكم و امثال از مطالب ميان
. شوندمی گرفته كار به ساير دروس در كه شودمی استفاده هايیروش همان از دروس اين در متاسفانه اما طلبد،می را روش خاصی قرآن

 در است، مذهبی و تاريخی وقايع دانستن و اصطالحات و مفاهيم تعريف آموزان بادانش آشنايی دينی، درس هدف كه تصور اين با معلمان

 و كردن حفظ بر نيز هاآموخته ارزشيابی در. كنندنمی استفاده آموزشی فناوری و هاروش ساير از و كرده استفاده روش سخنرانی از تنها تدريس
 به هاآن تبديل ديگر، عبارت به زندگی، در هاآموخته اين بستن كار دروس به اين در ديگر اساسی هدف كه حالی در. دارند تاكيد هاآن يادآوری

 (. 1390شود)شاملی و همكاران، می گرفته ناديده ارزشيابی و تدريس در هدف اين اما. است اجتماعی و فردی در زندگی باورها و اعتقادات

  درسیهایبرنامههایدرديدگاهتحولهایمالك

يابی، همچنين ضرورت حلی قدرت راهی قدرت ابزارسازی و توسعهبا مشخص شدن نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ از طريق توسعه
 رديد، ضرورتی فرهنگ در راستای تحقّق دو دسته كاركردهای اساسی آموزش و پرورش كه مطرح گتوسعههای تقويت و توجه به شاخص

هايی چون گردد. از اين طريق، توجه به شاخصی عمومی و متوسطه نيز محسوس میهای برنامه درسی موجود آموزش دورهتحول در ديدگاه
ه ناشی از رای حل مسألبفكر انتقادی، داشتن كاركرد مؤثر اجتماعی و جديت و تالش مداری، يادگيری مشاركتی، تربيت تانديشی، پرسشژرف

عنوان يكی از  گردد. بدين ترتيب از نظام موجود آموزش رسمی در ايران در حد خود بههای درسی، مطرح میانگيزه درونی، در تدوين برنامه
های برنامه درسی و كاربردهای فعلی گيریرود تجديدنظری اساسی در جهتیرهنگی انتظار مترين نهادهای مؤثر در توسعه اجتماعی و فمهم

های دسته كاركرد آموزان و انجام صحيح دوی تجربيات دانشی عمومی و متوسطه خود كند و به سازماندهی مناسب و شايستهآموزش دوره
كسب  و، آموزش شهروندی ، برانگيختن فهم و درک فرهنگ، تفكر انتقادیكاركردهای مهمی چون تربيت عقلی. اساسی مورد نظر بپردازد

های درسی مورد توجه قرار گيرند. بايد در برنامه، آموزش مداوم و خودراهبری میگرايی، مشاركت، برقراری ارتباط مؤثر اجتماعیفرهنگ مدنی
ها در هايی در نظر گرفت. توجه به اين مالکبايد مالکمی تر و اعتالی فرهنگ،ی توسعه يافتهسازی جامعهبرای تحقّق اين كاركردها و زمينه

ساز تحولی اساسی در تواند زميـنههای درسی احتماالً مـیها در كليه مراحل طراحی و تدوين و اجرای برنامـهآموزش و پرورش و نفوذ آن
 .(1393احمدی، )باشد تعالی فرهنگ اسالمی شد وو ترويج ر ای توسعه يافته و پوياترآموزش و پرورش در راستای پا گرفتن جامعه

 نتیجه گیری
 نظام است، همراه فرهنگى تعالى و توسعه مفهوم سازوكارهاى با همه از بيش كه اجتماعى ىهانظام مهمترين از شد، ذكر آنچه به عنايت با

 نظام البته. داشت وااليى خواهد جايگاه پرورش و آموزش آن، گذارىپايه و فرهنگى توسعه تحقق در ديگر به عبارت. باشدمى پرورش و آموزش

 به اجتماعى هاىنظام از يك هيچ. پذيردمى تأثير پيرامونى، هاىاز محيط كه است اجتماعى كالن نظام درنظامى خرده خود، پرورش و آموزش

 هيچ شك،بی داشته و سروكار انسان با پرورش و آموزش نظام ندارند. زيرا پيوستگى فرهنگى و اجتماعى تحول پرورش با و آموزش نظام اندازه

 توسعه. گرددنمى توليد متفكر و فرهيخته هاىانسان بدون وجود نيز فنى و علم هيچ به عالوه. شد نخواهد محقق فن، و علم بدون تحولى

 هر از و پرورش آموزش بود. بنابراين خواهد پرورش و آموزش نظام مرهون ويژه به طور جامعه، هاىنظام از همه تأثيرپذيرى به رغم فرهنگى،

 و ديگر نسل به نسل يك از فرهنگى ميراث وسيله انتقال مفهوم به چه است، فرهنگى تعالى كانون در گيرد قرار بحث مورد كه منظر
 فرهنگى، غناى و تكامل تغيير، فراگرد مفهوم در حتى و جامعه تعالى و انسان تكامل و فراگرد رشد مفهوم به چه جامعه، افراد پذيرىفرهنگ
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 و اهداف با كهرسمى ىها(. آموزش1392زبان، است)خوش آن اساسى جزء و دارد جاى جامعه فرهنگى تعالى قلب در پرورش و همواره آموزش
 ايفا اساسى نقش جامعه فرهنگى مهندسى در دارند، عهده به را جوانان و كودكان، نوجوانان آموزش شده تعيين قبل از و مشخص محتواى

 در شده درونى ىهاارزش اينكه توجه به با دهند،مى تشكيل را فرهنگ مركزى هسته و محور ها؛ارزش شد، اذعان كه طور همان. كنندمى

 دستگاه جمله از تربيتى نهادهاى كه پذيرفت بايد دهند؛مى تشكيل را فرهنگى نگرش توسعه و فكرى زيرساخت نوجوانى و كودكى ىهادوره

 (.1390دارند)فتوحی، برمى جامعه فرهنگى مهندسى جهت در را كليدى و نخستين هاىگام پرورشو  آموزش

، كاركردهايی ی توسعه يافتهی فرهنگ و ايجاد جامعه، نقش آن در توسعهی آموزش و پرورش بر اعتالی فرهنگبا توجه به اثر تعيين كننده
ص های آموزش و پرورش و به خصوگيریبرای آموزش و پرورش مطرح شد. مشخص شد كه تحقق آن كاركردها نيز منوط به تحول در جهت

، تربيت عقلی و تفكر هايی چون ايجاد فرصت و انگيزشها و مالکهای درسی است. توجه به شاخصی حاكم بر برنامههاتحول در ديدگاه
، تأكيد بر گرايیی مشاركت، آموزش شهروندی و كسب فرهنگ مدنی، برقراری ارتباط مؤثر اجتماعی و توسعه، برانگيختن فهم و درکانتقادی

های درسی رنامهی و تدوين بهای برنامه درسی در زمان طراحدر يادگيری از طريق كاربرد تلفيق همخوان ديدگاهفرآيند يادگيری و خودراهبری 
های توسعه شاخص ای كه در مورد آموزش و پرورش و فرهنگ وای به مبانی نظری و پيشينهاز اهميت بسيار بااليی برخوردار است. نگاه دوباره

ميق و عتر، فرهنگی و پوياتر مطرح گرديد، بررسی ای توسعه يافتهش و پرورش برای رسيدن به جامعههای تحول در آموزفرهنگ و مالک
ی طلبد. برای حركت به سمت توسعههای مختلف را میهای درسی فعلی دورههای موجود آموزش و پرورش و برنامهگيریانتقادی جهت

ها را های درسی و روشسازی تحوالت اساسی در برنامهبايد زمينهی موجود میهای روشی و آموزشاجتماعی و فرهنگی و رفع عقب ماندگی
، فرهنگ مـدنی و ثر اجتماعیباط مؤفراهم كرد. تحوالتی چون تأكيد بر تربيت عقلی، تفكر انتقادی، برانگيختن فهم و درک فرهنگ، تقويت ارت

 دست شرطهستند.  ن جملهآهای درسی از م و خود راهبری از طريق برنامهمشاركت اجتماعـی، تأكيد بر تجـربه و فرآيند محوری، آموزش مداو

 عناصر تقويت برای الزم بستر و زمينه ارزشيابی یهاو شيوه تدريس هایروش درسی، هایكتاب محتوای كه است آن اهداف اين به يابی

فراهم  را است بقلو در وحدت و سرمشق و الگو در وحدت عقيدتی، واصول مبانی در از وحدت عبارت كه اسالمی انسجام و وحدت
 (.1393كنند)شالبافان، 

به اهداف  یاين هدف غاي ی است.آنچه كه می توان استنباط نمود اينست كه كمال انسان در نظام تعليم و تربيت اسالمی رسيدن به قرب اله

. خداوند ستای از قدرت اليزال الهی امعلم در اين مرتبه جلوه. مرتبط است. تعيين نقش و جايگاه ..اعتقادی، اخالقی و علمی و آموزشی و 

و پرورش  يفيت آموزشننده ك. كيفيت معلم امروز به عنوان يكی از عوامل تعيين كنخستين معلم است و شغل معلمی شريف و با عظمت است

ن ترديد در ين امر بدواگی است و ی اسالمی و فرهنهاای حفظ عناصر و ارزششود و از مهمترين اهداف نظام آموزشی در هر جامعهقلمداد می

اطی منطقی با امل و ارتبعايت تعرمعلم نبايد فراموش كند كارگزاری روحانی و ملزم به . هر برهه از زمانی با تالش معلمان محقق می گردد

خويش  ا سرلوحه كاردينی و فرهنگی رآموزان است. حفظ و تامين عزت نفس و احساس خود ارزشمندی آنان كه رعايت اصول اسالمی، دانش

ارشان در جامعه و تاثيرگذ ش حساستواند رفتار اجتماعی نيكو را با تاكيد بر نققرار دهد. بدون ترديد معلم با تفكر بسيجی گونه خويش می

ين اگری می كند و دارس جلوهممهمترين اصل همخوانی آموزش و تربيت جهت تحقق نقش واقعی معلم در . برسانندر ظهو منصه به مااسالمی

های الزم در يیدار تحقق تواناهشود. پرورش، عهدامر تربيت در فرهنگ اسالمی عالوه بر مفهوم پرورش، شامل تزكيه و پرورش معنوی نيز می

تی انسان نيز حيات ملكو دارهدهعمتربی برای اداره حيات فردی و اجتماعی خويش است، ولی تربيت در عين مشتمل بودن بر همه اين مفاهيم، 

يادگيری  طح آموزش وبی در سكند و مستلزم دقت و هماهنگی مربی با مترمی هست. وقتی تربيت را اين گونه معنا كنيم وسعت زيادی پيدا

آيد و اميد می ر مدارس بردسالمی ااست. اينكه معلم با توجه به نقش و جايگاه ممتازش در جامعه چگونه و به چه شكلی در صدد تقويت فرهنگ 

( و 1395(، موزون)1393(، احمدی)1394(، اكرمی)1394(، دانشگر)1392های رضوانی)اين پژوهش با پژوهش .ای روشن خواهد داشتبه آينده

 باشد( همسو می1393زاذه )حسين
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