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 چکیده  

 عمده خصایص از یكی است؛ نیازمند دیگران با ارتباط برقراري به و است اجتماعی موجودي انسان

 براي دانش آموزان ساختن آماده آن اصلی وهدف است اجتماعی زندگی به توجه وپرورش آموزش

این مقاله با هدف  .است آموزش صحنه هنرپیشه در اولین است ومعلم درجامعه اثرشدن ومنشا مفیدبودن

بررسی نقش معلم در رشداجتماعی دانش آموزان انجام شده است .گردآوري اطالعات از روش کتابخانه 

 ارزش ها، آگاهی فرد، آن طریق از که است فرآیندي اجتماعی رشد:دهد می نشان ها یافته اي می باشد.

 با سازندکه می قادر را او امور این و کند می کسب را اجتماعی هاي مهارت و اجتماعی روابط برقراري ها،

 معیارهاي از یكی اجتماعی محیط با سازگاري بنابراین.رفتارکند طور سنجیده وبه یابد وحدت جامعه

نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهدتوجه وتالش معلم براي  .آیدشمارمی به رشداجتماعی گیرياندازه

دانش آموزان در کنار مطالب درسی موجب افزایش موفقیت  رشداجتماعی وآموزش مهارت اجتماعی به

 افراد درعملكردهاي اجتماعی وزندگی آنها می شود.

 

 معلم مدرسه، آموزش و پرورش،  دانش آموز، رشد،واژگان كلیدی:  

 

 

 مقدمه

از همان ابتداي  ما همگی این واقعیت را قبول داریم که زندگی انسان از روز اول در میان افراد دیگر آغاز می شود و

حیات با آنها رابطه برقرار می کند و همین ارتباط، تغییراتی را در رفتار او بوجود می آورد. بدین ترتیب، یادگیري 

رشد اجتماعی کودک مانند سایر جنبه  .اجتماعی آغاز می شود و رفتارهاي کودک رنگ اجتماعی پیدا می کنند

 .تقریبًا همه فعالیت هاي او تحت تأثیر اطرافیانش قرار می گیرند هاي رشدي او بتدریج گسترش پیدا می کند و

آموزش و .توسعه انسانی رکن اصلی توسعه پایدار هر کشوري می باشدو باید براي ارتقاي کیفیت آموزش تالش نمود

ار یا پرورش به عمل یا فرایندي اطالق می شود که از طریق آن، دانش ، مهارت، شایستگی و کیفیتهاي مطلوب رفت

اینكه آموزش و پرورش براي فرد و جامعه امري ضروري و مفید است بر کسی  منش به فرد آموخته می شود

در سیستم هاي آموزشی، افراد زیادي مشغول به کارند و فعالیت هاي آنها بطور مستقیم یا غیر  .پوشیده نیست

از دیگر افراد بسیار در اجتماعی ومدارس  مان مستقیم در تربیت دانش آموزان مؤثر است اما در این میان، نقش معل

. معلمان مهمترین و بزرگترین مجریان صحنه آموزش و پرورش هستند  مجریانی کردن آنان برجسته تر می نماید

 با سازگاري در تنها نه اجتماعی رشد که  کار آنها تربیت انسان هاي بافضیلت و سالمت روانی و اجتماعی است.

. بود خواهد مؤثر نیز اجتماعی پیشرفت و شغلی تحصیلی، میزان موفقیت بر آینده در بلكه است مؤثر اطرافیان

رفتار اجتماعی مناسب فقط از راه یادگیري آموخته می شود و با تمرین و تكرار عادت می شود در (.1393جعفري،)



 

  

 

ن خانواده ، معلم ، دوستان تاثیر اما عواملی چو . این روند بیشتر از همه به کوشش و خواست خود فرد بستگی دارد

. بنابراین براي تحقق توسعه اجتماعی دانش آموزان باید به نقش اساسی معلم به عنوان رکن اصلی در حوزه دارند

ظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان الیق وبا کفایت به امر ن . تعلیم وتربیت بیش از پیش  توجه شود.

شكوفائی استعدادها وارتقاء وسبب  بپردازدا کفایت که از رشد اجتماعی باالیی برخوردارند، بآموزش ، نیروي انسانی 

شود.  با توجه به اهمیت موضوع توسعه رشد اجتماعی دانش آموزان که آینده سازان کشور کیفیت نیروي انسانی 

اي متعدد رشد اجتماعی، هستندما در این مقاله در پی آن هستیم که به بررسی  تعاریف ، ضرورت و دیدگاه ه

عوامل رشد اجتماعی ، اهداف اجتماعی آموزش و پرورش ونقش معلم در توسعه رشد اجتماعی و شیوه هاي 

 دستیابی به توسعه رشد اجتماعی بپردازیم .

 

 رشد 

 تعامل و نضج تاثیر تحت که ها قابلیت در فراگیر و پایدار،مستمر نسبتا کیفی و کمی تغییرات از است عبارت رشد

 کنش و ها پیچیدگی وحدت مستلزم و پذیرد می صورت منسجم الگویی قالب در محیط با آن

( به بیانی دیگر رشد و نمو به تغییرات پی  درپی و منظمی گفته می شود که از زمان تولد تا 1388)کرباسی،.هاست

و اجتماعی به وجود می آید و مرگ اتفاق می افتد این تغییرات  درابعاد گوناگون  جسمانی ،عاطفی و شناختی 

داراي الگو و نظم خاصی است ، رشد یک فرایند مرحله اي  اما مداوم و پیوسته است و داراي آثار بلند مدتی در 

 زندگی فرد می باشد.

 

 رشد اجتماعي

مهارت هاي رشد اجتماعی فرایندي است که از طریق آن فرد ،آگاهی ها ،ارزش ها ریا،برقراري روابط اجتماعی و 

اجتماعی را کسب می کنند و این اکتسابات  او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوي انطباق یافته 

 بودن  مفید احساس واقع در آیدمی دست به رضایت که است دیگران با احترام و عواطف  مبادله راه رفتار کنند و از

 با کودک متقابل سازگاري قالب در را اجتماعی ئرهنما رشد.دارد یبستگ اجتماعی رشد میزان به خوشبختی فرد و

 تا سازد می قادر را کودک که کند می تلقی فرآیندي را آن و داند می همساالن رابطه با در و اجتماعی محیط

 و رهنما) سازد راتنظیم خود اجتماعی تعامالت و نماید کنترل را خود رفتار کرده، بینی پیش و درک را رفتاردیگران

اگر بخواهیم تعریف کلی تري بیاوریم باید بگوییم که رشد اجتماعی  به ادراک ،تفكر و استدالل (. 1384 علیین،

 (1374دربارهی انسان ها و روابط انسانی اطالق می شود.)ماسن به نقل از یاسائی،

 

 اجتماعي  رشد ضرورت

 تردید بدون بنابراین .خواهدگرفت شكل اجتماعی ساختارهاي قالب در و است اجتماعی فطرتاً موجودي انسان چون

در عصر امروز و با  (. 1389 احمدپور،)است شخصیت اجتماعی بعد افراد، شخصیت بعد ترین مهم اجتماع نظر از

توجه به پیچیدگی جوامع و بروز نا بهنجاري هاي رفتاري و اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به 

. به عبارتی عدم سازگاري و (1373فرایند رشد اجتماعی و اجتماعی شدن بیش از پیش احساس می شود.)راهنما،

تر ناشی از عدم رشد یافتگی کامل اجتماعی آن هاست. این امر می تواند هم نوایی افراد با سایر اعضاي جامعه بیش

در دراز مدت شیرازه نظام اجتماعی را برهم بزند. داشتن روابط صحیح و سالم و مثبت با دیگران می تواند کلید 

 که است این بر فرض چراکه. است شخص هر وجود جنبه مهمترین اجتماعی رشد و کمال آدمی باشد. رشد

 را خود وظایف سایرین با اجتماعی تعامل نیستند در قادر الزم هاي مهارت داشتن و اجتماعی رشد بدون دکانکو

 (.1384 وعلیین، رهنما از نقل به ؛ 1994 بیلمن،) دهند انجام



 

  

 

 

 نشانه های اصلي  رشد اجتماعي  

یا  ، دیگران از گرفتن کمک بدون کارها انجام توانائی یعنی است استقالل اجتماعی رشد نشانه (استقالل: نخستین1

 دیگران  نكردن همراهی ، ببرد لذت تنهائی این از و باشد تنها هم گهگاهی که باشد داشته آن را اینكه فرد توانائی

  احساس نخست است عامل دو نتیجه آزادي یا استقالل.شود او هاي مندي عالقه از او پوشی چشم باعث نیزنباید

 نتیجه نیز آن که کنند می فردپیدا به خانواده که اعتمادي دوم. اعمال خویش هدایت و مشكالت حل فرددر توانائی

 مستقال  و نیست دیگران کمک منتظر دائما یافته رشد شخص یک پس.  دهید می بروز خود از که است توانائی

درتصمیم   استقالل به اجتماعی نظر از یافته رشد فرد هايویژگی ترینمهم از .در واقع یكی گیرد می تصمیم

  است  ممكن استقالل در روي زیاده چند هر است، توجه قابل نیز استقالل محدوده همچنین  .گرددمی بر هاگیري 

 .داد ادامه زندگی به دیگران از جدا تواننمی زیرا. باشد داشته همراه به ماندگی عقب

پذیرفتن وظایف و نقش هایی که جامعه به او محول نموده است (مسئولیت پذیري: مسئولیت پذیري در فرد یعنی 2

( مسئولیت پذیري را یک الزام و تعهد درونی از سوي فرد براي انجام مطلوب همه ي فعالیت هایی که 1989. سرتو)

بر عهده او گذاشته شده است تعریف می کند و معتقد است که مسئولیت پذیري از درون فرد سرچشمه می گیرد. 

 است انسانی اجتماعی یافته رشد ئولیت پذیري هر کسی مسئول اعمال و رفتار خویش می باشد و انساندرمس

 وي عهده از که سنگین ولو هاي مسئولیت گرفتن برعهده از کند، نمی فرار مسئولیت پذیرش از ،که پذیر مسئولیت

  رشد انسان که است مسائل با شدن درگیر و مشكالت با مبارزه و مسئولیت پذیرش با.  کند می استقبال آید برمی

 . گیرد می پا انسان در بنفس اعتماد که است طریق این از و شود می شكوفا اش نهفته استعدادهاي و یابد می

بررسى کردن عواقب کارها و مصالح را سنجیدن و بر طبق آن عمل  نگري:اینده نگري در لغت به معناي  ( آینده3

اصطالحى: آینده نگرى یعنى گسترش افق دید خود و دیدن پشت پرده مسائل و هم چنین تعریف و در کردن است

یعنى در زمان حال, آینده را دیدن که نتیجه آن, چاره اندیشى براى رخدادهاى  ;زمانى که شخص در آن است

 بر  است ممكن امروزش تصمیم که کند می درک و ، است نگر آینده اجتماعی یافته رشد ا نسان احتمالى است

  دراز  به کند فكر آنی لذتهاي و آنی محرکهاي به اینكه از بیش پس ، بگذارد تاثیر اش آینده سالهاي و فرداها زندگی

 است. آینده ریزيبرنامه و بینیپیش در توانا ذهنی از برخورداري مستلزم نگرش این البته.  اندیشد می مدت

در لغت به معناي حد وسط بین دو وضعیت دیگر است. و به طور کلی هر گونه تناسبی  میانه روي :( میانه روي4

 نظر هر از اجتماعی یافته رشد ( انسان1375است که الزمه آن برقراري مساوات بین جهات مختلف باشد.)راغب، 

 در و ، مطالعه ، معاشرت ، ورزش ، بردن لذت در غیره و ، کارها در چه ، لذت در چه دارد می نگه متعادل را خود

 است قائل خود براي اعتدالی حد چیز همه

امیدواري و خوش بینی یعنی داشتن روحیه قوي و مستحكم در گذشتن از موانع و : بینی خوش و ( امیدواري5

  بسوي  حرکت در و کند می موضع گیري زندگی مهم مسائل در اجتماعی یافته رشد آسان گرفتن مشكالت ،انسان

 نمی  را خود ناگوار حوادث و منتظره غیر رویدادهاي مقابل در.  گیرد می عهده به مثبت سهمی انسانها خوشبختی

 باشد بردبار باید که دارد زیادي مشكالت مستقالنه زندگی و کامل استقالل مرحله به رسیدن براي فردي هر ، بازد

  اینكه  به امیدواري ، است امیدواري به نیازمند این و مشكل با شدن روبرو با است مساوي کردن زندگی ، امیدوار و

 .گرفت سر از را فعالیت دوباره باید شكست صورت و در. آمد خواهد بر مشكل حل عهده از

 با خویش هاي شكست و ها ضعف با اگرفرد اما است آسان دیگران اشتباه به خندیدن: گوئی بذله و طبعی ( شوخ6

 توام شوخی کمی با(  را خویش اشتباهات) را قضیه بتواند اگر تراست. موفق کند  برخورد گیر آسان و شاد روحیه

 هیچ:  که کند درک عمیقا باید را این و.  شد نخواهد حساس زیاد  شكستها و ها ضعف این به نسبت ها کند بعد

 .انسان است نیز او و دارد هایی ضعف و نیست کامل انسانی



 

  

 

 

 گاه های مختلفرشد اجتماعي از دید  

مسئله رشداجتماعی از سه دیدگاه متفاوت زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی که به ترتیب ناظر بر 

ابعاد سه گانه ریستی، روانی و اجتماعی حیات انسان است، بررسیشده است. نظریه هاي زیست شناسی به ساخت 

اجتماعی می پردازند.نظریه هاي روانشناسی می کوشند تا جسمانی و ویژگی هاي ژنتیكی افراد و رابطه آن با رشد 

تاثیرویژگی هاي شخصیتی و روانی افراد که از فردي به فرد دیگر متفاوت است را در رشد اجتماعی بررسی کنند؛ 

وباالخره اینكه نظریه هاي جامعه شناسی، نقش عوامل محیطی و اجتماعی را در نظر دارد و برخالف دو دیدگاه 

تقدند، این محیط است که رشد اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد نه ویژگی هاي جسمانی و قبلی مع

شخصیتی افراد.این دسته از نظریه ها به نقش و تاثیرات خانواده ،مدرسه ،معلمان ،همساالن ،رسانه هاي جمعی و 

روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی و دیگرنهاد هاي اجتماعی می پردازند. در ادامه بحث به بعضی از نظریه هاي 

جامعه شناسی پرداخته شده است که هرکدام از آنها رشد اجتماعی را از منظري مورد بررسی قرار داده اند. پیاژه از 

ساله نتیجه گرفت :کودکان با توجه به سنشان  درباره اخالق به دو شیوه  12تا  4مطالعات خود درباره کودکان 

فته  فكر می کنند که با بالندگی رشد و تكاملی آنها بستگی دارد. وهمزمان که کورک رشد متفاوت ابتدایی وپیشر

ونمو می کند در تفكر دربارهی موضوعات اجتماعی ، مخصوصا درباره امكانات و شرایط همكاري تیز و دقیق می 

مردمی که در دنیاي او  ( ویگوتسكی نیز بر این باور است که رشد شناختی کودک عمدتا به1388شود.)شعاري نژاد،

زندگی می کنند وابسته است. دانش ها ، اندیشه ها ، نگرش ها وارزش هاي فرد در تعامل با دیگران تحول می یابد. 

نظریه یادگیري خودمعتقداست که یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیري  ( بندورا در1379)سیف ،

د محصول گام هاي کوچک بی شماري است که هیچ تغییر سریع ناگهانی در می پردازد. در دیدگاه »بندورا«رش

طول زندگی در آن روي نمی دهد و به صورت مرحله اي نیست.عین حال با توصیف مفهوم جبرگرایی تقابلی 

رشدفرد،یعنی یادگیري شناختی اجتماعی او را ناشی از تعامل میان فعال بودن شخص، رفتار و محیط می داند و 

د است که فرد تنها پاسخ گوي محرک هاي محیطی نیست بلكه تاثیرگذارنده برمحیط نیز است.)لطف آبادي معتق

( به نظر »پارسونز« فرایند اجتماعی شدن اساسا از طریق مكانیسم هاي تعمیم ، تقلید و هماهنگ سازي که 1380،

یري وارد می شوند، به صورت جزئی بسیارمهم هستند، صورت می گیرد.جریانات انگیزش که درمكانیسم هاي یادگ

از مكانسیم هاي اجتماعی کردن از طریق مشارکت دانش آموز در یک سیستم مكمل انتظارات نقش ها ، سازمان 

 (1962داده می شوند.)پارسنز ،

 

 توسعه  رشد اجتماعي

 .رشدن استتترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدریجی در جهت پیشرفته

 براي اجتماعی روابط در مهارت از سطحی به دستیابی ساده تعریف و اولیه نگاه در اجتماعی رشد (1392,بهروزي)

 به اجتماعی رشد گیرياندازه معیارهاي از یكی اجتماعی محیط با سازگاري شودمی گفته مردم با راحت زندگی

توان فرایند ایجاد دگرگونی بنیادي در ساختارها توسعه اجتماعی را میا نگاهی به تعاریف موجود، اما ب .آیدمی شمار

و روابط اجتماعی با انگیزه تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و برآوردن 

 وتوسعه بنابراین رشد احتیاجات طبقات مختلف مردم و پاسخگو کردن کارگزاران و صاحبان قدرت تعریف کرد.

 عینی ابعاد ودر دارد تنگاتنگ پیوندي جامعه یک افراد زندگی وشیوه چگونگی با که است مفاهیمی از اجتماعی

 تغییر  پی در بهبودي چنین تحقق براي که است جامعه یک افراد اجتماعی وضعیت در بهبود ایجاد بر ناظر بیشتر

 که است تري مطلوب واعتقاد نگرش،آرمان یک به آوردن وروي رفتاري،شناختن وزاید وپاگیر دست الگوهاي در



 

  

 

احساس وحدت اجتماعی و برقراري روابط  ( توسعه شناسی ازکیا، جامعه. )باشد اجتماعی مشكالت پاسخگوي بتواند

 (1388متقابل میان افراد یک اجتماع و همكاري با دیگران از جمله خصایص رشد وتكامل است )شعاري نژاد،

 

 نقش معلم در توسعه رشد اجتماعي

پرداخت.  پیش از پرداختن به نقش معلم باید هدف از تعلیم و تربیت را دانست آنگاه بر مبناي آن به توضیح مطلوب 

علماي تعلیم و تربیت بیان نموده اند که هدف تعلیم و تربیت ایجاد دگرگونی مطلوب در شخص تربیت یافته 

رشد و توسعه هر جامعه مستلزم پویایی نظام آموزشی آن جامعه است؛ و تحول درنظام است.همچنین میدانیم 

از ارکان مهم تعلیم وتربیت در همه جوامع   یكی عنوان به معلم لمان می باشد. مع  آموزشی در گرو بهبود عملكرد

شناخته می شود. او مجري برنامه هاي آموزشی در مدارس و تربیت کننده نیروي انسانی مورد نیاز جامعه می 

به همین دلیل هر نوع پیشرفت مادي و معنوي جامعه وابسته به کیفیت کار معلمان آن جامعه است. معلم  .باشد

هاي تمامی فعالیت .علمی و اخالقی سر آمد عصر خود بوده و همیشه در پی تقویت آنها باشد باید از نظر شخصیتی،

مندي به رشته تدریس خود، از هاي تدریس و عالقهمعلم، مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، شیوه

وب که با رفتار و گفتار یک معلّم خ .آموزان، دخالت زیادي دارندعواملی هستند که در آموزش و پرورش دانش

 .پسندیده اش دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می دهد

ترین وظیفه، یعنی انسان سازي کنند و به عنوان مهمحضرت امام خمینی  )ره(نقش معلم را انسان سازي تعبیر می

شغل شما "فه عمل انبیا را سرمشق خود قرار دهد.ایشان می فرمایند: خواهند که در راستاي این وظیاز معلم می

کند، که همان شغل انبیاست و باتاکید بر اینكه معلم امانت دار گوهر سازي است ،معلم انسان درست میشغل انسان

 6صحیفه نور جلد ) "کند که خیانت در این امانت خیانت به کشور است. گرانبهایی چون انسان است تاکید می

 (  238صفحه 

گردد ازطرفی کلمه رشد تنها در انحصار رشد جسمی نیست بلكه کلمه رشد به پرورش ذهنی وعلمی نیز اطالق می

. در برابر این دونوع رشد نوع سومی از رشد وجود داردکه تشخیص آن از رشد ذهنی نیز دشوارتر است و آن رشد 

رشد اجتماعی به دست می آید این است که فرد خویشتن را ساخته و در  اجتماعی است و معنا و مفهومی که از

 ها توان زندگی کردن در اجتماع رادارا باشد. پرتو دارابودن خصوصیات و ویژگی

 .کندآموزان، به توسعه و پیشرفت فرهنگی و سیاسی جامعه کمک میدانش معلم در قالب فرآیند اجتماعی کردن 

و مطاع پذیرفته می  ، بانفوذآموز سروکار دارد و به همین جهت بعنوان یک الگوي محبوب معلم با روح و جان دانش

زندگی و نفوذ قابل توجه بر  آموزان در خالل سالهاي سازندهبا دانش به دلیل برخورد مستقیم. همچنین شود

ر محیط خانواده علوم و اطالعات اگر چه قبال د اندر این راستا دارد. دانش آموز ايکنندهتفكرات آنان، نقش تعیین

شكل گرفته  شان و تا حدودي شخصیت اند رفتارهایی را آموخته و به اموري عادت کرده و فراوانی را کسب کرده

  .دنو تا حد زیادي قابل انعطاف و تغییر می باش اند است ولی هنوز شكل ثابت به خود نگرفته

تجربه به سرحد ترقی وتكامل برساند و او را وان  موجودي ناقص و بیبنابراین معلم باید بكوشد دانش آموز را به عن

براي زندگی نوین در اجتماع آماده سازد .با توجه به اینكه اجتماع همواره رو به تكامل میرود و مقتضیات  محیط 

اکه  گرددکه وظیفه معلم چقدر سنگین است چرگردد، روشن میاجتماعی هرنسلی از نسل پیشین پیچیده تر می

دراین صورت موظف است تنها به یاد دادن مشتی فرمول خشک یا قاعده ودستور قناعت نكندو همش این نباشد 

که شاگرد ماننددستگاه ضبط صوت مطالب را گرفته وضبط نمایدودر جلسه امتحان آنها را طوطی وار تحویل دهد. 

ودن به متعلم انتقال می یابد تنها معلومات و آنچه در فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیر ب (چرا که1387)بهشتی،

مهارت هاي معلم نیست بلكه تمام صفات، خلقیات، حاالت نفسانی و رفتار ظاهري او نیز به شاگردان منتقل می 

 .شود



 

  

 

. یكی از اهدافی که براي نیل به این هدف است  الهی  قرب به رسیدن  اسالمی وتربیت تعلیم درنظام انسان کمال

لی الزم وضروري می باشد، اهداف اجتماعی می باشند. بنابراین معلم باید تمام سعی وتالش خود را با استفاده از ک

روش ها وفعالیت هاي متعدد به کار گیرد تا دانش آموزان را به سمت وسوي تكامل اجتماعی واجتماع پذیري سوق 

 دهد.

 زان را در نیل به آنها یاري نمایند عبارتند از:اهداف اجتماعی آموزش و پرورش که معلم باید دانش آمو

  . اسالمی و اخالق  حقوق  برپایه و روابط خانواده ازقداست  ي پاسداريروحیه پرورش. 1 

 .پرورش روحیه ي تحقق بخشیدن به قسط اسالمی و پاسداري از آن2 

  . آنوتقویت وفرهنگی ملی وهمبستگی اسالمی وتعاون ي برادريروحیه  پرورش  .3 

  . همگانی اي وظیفه عنوان ازمنكر به ونهی معروف امربه يروحیه  پرورش  .4 

  . آن رعایت به والتزام  قانون به احترام  يروحیه  پرورش  .5

  . واجتماعی فردي روابط در نظم يروحیه  پرورش  .6 

  . واجتماعی فرهنگی ، دینی هايفعالیت در ومشارکت پذیري مسئولیت  يروحیه  پرورش  .7 

  .وتبري تولی يروحیه  تقویت  .8 

  . وایثار در روابط اجتماعی ،فداکاري گذشت يروحیه  تقویت  .9 

  .ها دربرخورد اندیشه دیگران آراي  صدرو تحمل يسعه . پرورش10

  . آنان ومعنوي مادي حقوق  ومراعات افراد شخصیت  به ي احترام روحیه  . پرورش11

  .سوء تبلیغات دربرابر ي مقاومتروحیه  . پرورش12

 

 نتیجه گیری

رفتار فرد به اعتبار اینكه یک موجود زنده اجتماعی است قدم به قدم با رشد فردیت او تغییر انچه که نمایان است 

 تحت اجتماعی رشد. ازطرفی میدانیم که شخصیت فرد را کامل می کندمی یابد، و این رشد اجتماعی و فردي، 

-اجتماعی وضعیت نژاد، و جنسیت تلویزیون، دوستان، گروه معلم،مدرسه، خانواده، جمله، از متعددي عوامل تأثیر

 آن  کندي برعكس یا اجتماعی رشد تسریع سبب است ممكن آنها وضعیت وچگونگی نوع که دارد قرار اقتصادي

( از این میان این عوامل متعدد، اعتقاد بر این است که 1385فرخی، و ها جمشیدي آقاپور، از نقل به پاین،)شود

معلم از جنبه هاي مختلف و به شكل هاي مختلف تأثیرگذاري بسیار اساسی و عمیقی بر دانش آموز خودش دارد و 

یابد تنها به متعلم انتقال می انچه که یم و تربیتر فرایند تعلاین تأثیرگذاري می تواند مثبت یا منفی باشد.  د

نیز به شاگردان معلم هاي معلم نیست بلكه تمام صفات، خلقیات، حاالت نفسانی و رفتار ظاهري معلومات و مهارت

معلم فقط یک آموزگار نیست بلكه و   آموز با معلم یک رابطه باطنی و معنوي استرابطه دانش. شودمنتقل می

که عالوه بر نقش آموزگاري وتدریس، یاددهنده منش ورفتار هاي  آن، یک مربی و یک الگوي بانفوذ است تر ازمهم

 و تحصیلی هاي موفقیت در کودکان اجتماعی هاي مهارتاجتماعی نیز می باشد. بنابراین رشد اجتماعی ویادگیري  

انسان سازي است که خصلت هاي  . به عبارتی دیگر معلم،دارند مهمی بسیار نقش ها آن بعدي یافتگی سازش

 انسانی را در وجود دانش آموزان می پروراند و آنها را براي زیستن در زندگی آتیه شان آماده می نماید.

 پیشنهادها

 در پایان پیشنهادهایی با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله ارائه می گردد:  

همه روان شناسان وجود فضاي آزاد آموزشی را که در آن ابراز عقاید مختلف دانش آموزان با تأیید و خوشرویی . 1

ه این منظور می تواند در معلم ب.معلمان و دیگران موجه می شود، یكی از عوامل مهم رشد استقالل فكري می دانند

وبا  جلسات درسی خود فرصتی را براي اظهارنظر آزاد عقاید و اندیشه هاي متنوع در اختیار دانش آموزان قرار دهد



 

  

 

دادن  خودمختاري واستقالل به دانش آموزان در جاهایی که امكانش وجود دارد، انسانهایی فكور ومستقل که از  

 ند تربیت نماید.رشد اجتماعی باالیی برخوردارهست 

فعالیت یا . سپردن فردي که به او مسئولیت داده می شود درحقیقت با این عمل به او شخصیت داده شده است. 2

توسط معلم سبب مسئولیت پذیري دانش آموزان وافزایش  آموزکاري متناسب با توانائی، استعداد و عالقه هر دانش

  اعتماد به نفس آن ها می گردد.

با عالوه بر فعالیتهاي آموزشی  دمی توان معلم   فعالیتهاي گونان اجتماعی است و ترین مرکز برايمدرسه به. 3

ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت و فعالیت دانش آموزان در کلیه فعالیت هاي و   گروهی هايفعالیت ترویج

 .کند هاکمکآن  اجتماعی تربیت به …، انجمنها،گردشهاي علمی و تشكیل اجتماعاتو  مدرسه 

. استفاده معلم از روش ها و الگوهاي تدریس مناسب ، که ضمن تدریس سبب افزایش شاخصه هاي رشد 4

 اجتماعی شود.

. اهتمام معلم در ایجاد رقابت در کنار حس رفاقت جهت فعال تر کردن دانش آموزان و بهبودرفتاراجتماعی دانش 5

 آموزان 

رفتارهاي دانش آموزان  رده هاي سنی مختلف ، چرا که سبب می شود معلم به . آگاهی و تسلط آموزگار به 6

 سرعت کج رفتاري ها را شناسایی کرده والگوي صحیحی را براي تصحیح رفتار برگزیند.

. ارتباط مستمر معلمان با والدین ، براي کمک به والدین در درک بهتر دانش آموزان وراهنمایی آن ها براي تربیت 7

 دانش آموزان و هماهنگی هر چه بیشتر مدرسه وخانه اجتماعی

گسترش اردوها و گردش هاي علمی و فرهنگی، تفریحی، زیارتی و فعالیت برنامه ریزي مدرسه و معلم در جهت . 8

 وحدت، ایجاد منظور  ه بهفوق برنامه و پروژه هاي درسی و غیر درسی در داخل یا خارج از مدرسپرورشی،  هاي

استعدادها در  بروز و شكوفایی الگوپذیري، پذیري، نظم همدردي، تعاون، محبت، همبستگی، ،همگرایی همدلی،

 دانش آموزان 

 هر در نقش ایفاي و اجتماعی هايمهارت نقش ارتقاي  منظور به گرایانهجمع گرایش با محلی هايبازي  . ارائه9

 .بازیگر اعضاي و سایرین با ارتباط برقراري و مناسب یارکشی دوستان، انتخاب با بازي از مرحله

و آموزش و انتقال آن با شیوه هاي مناسب به دانش مهارت هاي زندگی کاربردي با آشنایی بیشتر معلمان . 10

 آموزان در جهت توسعه رشد اجتماعی  آن ها

 گنجانیدن و درسی تعلیمات اجتماعی کتب محتواي  طریق از کودکان کردن اجتماعی جهت در . تالش11

 ارائه و اجتماعی مناسبات و روابط گروهی، هايمشاوره مشترک، طبیعی وضعیت مشترک، تاریخ همچون مفاهیمی

  ...و جمعی رفتار مناسب الگوهاي

راستاي تكمیل جامعه پذیري  . برنامه ریزي در جهت درونی کردن ارزش ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه در12

 دانش آموزان توسط معلم ومدرسه
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