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 چکیده

و  رانیا تیوتربمیتعل نیادیدر سند تحول بن بهیط اتیح گاهیجا یپژوهش حاضر، بررس یهدف اصل
 بههیط اتیح گاهی. جا۱وپرورش است. سؤاالت پژوهش عبارتند از: تحقق آن در آموزش یراهکارها نییتب
ران چیسهت   یها تیهوتربمیتعل نیادیسند تحول بن ینظر یمباندر  یتیترب یهاتحقق هدف لهیعنوان وسبه
 یبه نقش عناصهر متتلهن نظهام آموز هباتوجه رانیوپرورش ادرآموزش بهیط اتیتحقق ح ی.راهکارها۲

بهه نظهر باتوجه بههیط اتیهدر تحقهق ح تیهوتربمیمتتلن عناصر نظهام تعل یهانقش تی. اهم۳چیست  
 ده است.  فادهسؤاالت فوق از روش تحلیل محتوا و اسنادی استمتتصصان چیست  برای پاستگویی به 

 تیهصالح در فلسفه ترب و جامعه بهیط اتیح واژه یهای سؤال اول پژوهش بیانگر آن است که فراوانیافته
در  یو عمهوم یرسهم تیهدر فلسهفه ترب بههیط اتیمرتبه (، فراوانی واژه ح ۲۰۲) رانیا یاسالم یجمهور
در  یو عموم یرسم تیرهنامه نظام ترب رد بهیط اتیواژه ح یمرتبه( و فراوان ۵۷) انریا یاسالم یجمهور
مرتبه(  است  که داللت بر اهمیت جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین   ۷۱) رانیا یاسالم یجمهور
 تیهبتوجه به انتتها  و تر رینظ ییوپرورش ایران دارد. در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، راهکارهاآموزش

عوامهل متتلهن نظهام  نیبه یهمهاهنگ جهادیا ان،یو مترب انیان مربیم یتعامل یفضا جادیا سته،یمعلمان  ا
 اتیهدر تحقق ح تیوتربمیبه اهداف و..... در ارتباط با نقش عناصر متتلن نظام تعل یابیدست یبرا یتیترب
تصصهان  معلهم، نههاد وهانواده، به نظرات متنشان داد باتوجه زیسؤال سوم پژوهش ن جیذکر  د. نتا بهیط

عنوان عناصهر نظهام بهه بیترتههای پرور هی و مهدیران آموز هی بههدرسهی، فعالیت هایهمحتوای برنام
تهوان اذعهان نمهود به نتایج حاصله میآوردن تحقق حیات طیبه نقش دارند. باتوجهوتربیت در فراهمتعلیم

 ،یتهیربت یههاتیفعال ییعنوان ههدف اهاتحقق آن به یبرا انیدر مترب یآمادگ جادیو ا بهیط اتیانتتا  ح
 یهمهه نهادهها ینیآفرو نقش یهدف اایی و کلی در گرو هماهنگ نیبه ا یابیجامع است که دست یمفهوم

 است.   تیوتربمیجامعه و عناصر متتلن نظام تعل
 اهکارهار ت یوتربمینظام تعل ن یادیجامعه صالح  سند تحول بن به یط اتیح :هادواژهیکل 
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  و بیان مسأله مقدمه
از آن ارائاه  یمتعادد فیمصلحان و متفکران بوده و تعاار یها همواره از دغدغه ت،یوتربمیتعل

وپرور ( آماور  نیادیا)سند تحول بن رانیدر ا تیدر فلسفه ترب تیکه از ترب یفیاند. طبق تعرداده
 تیاهو وساتهیپ یو تعاا  نیتکاو ساازهنیزم یتعاامل نادیفرا"عبارت اسات از  تیشده است، ترب انیب

شادن آماده ریدر مس شانیا تیمنظور هدابه یاسالم ارینظام مع بریو مبتن کپارچهی یصورتبه ان،یمترب
در  نیادیاتحاول بن ینظار ی)مباان "در همه ابعاد بهیط اتیمراتب ح یاریجهت تحقق آگاهانه و اخت

 (  093: 0931ران،یا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیوتربمینظام تعل
 یکااه برگرفتاه از مبااان رانیاا تیااوتربمیتعل نیادیادر ساند تحااول بن تیااترب تیاغا» اینکاهنظربه

« خادا یساوو حرکات به اهللیقرب ا »انسان  یزندگ تیغا یاست و درراستا یاسالم تیوتربمیتعل
 ساتهیشا یزنادگان یناوع یاریمستلزم تحقق اخت زین اهللیبه قرب ا  انیآدم لیشده است،  ذا نعنوان 

دستیابی به مراتبی از  اساس،نینام دارد. برهم "بهیط اتیح"است که  ینید اریانسان براساس نظام مع
رو، دستیابی به مراتب آن برای متربیان و مربیاان محاور حیات طیبه، آرمان جامعه بشری است. ازاین

 .  (093۱ ان،دوی هزاوه و همکار)مه« اساسی مبانی نظری تحول بنیادین درنظر گرفته شده است
جانباه فطارت و رشاد همه ییباه شاکوفا باهیط اتیاتحقاق ح ن،یادیاسند تحول بن یمبان مطابق»

 شودیافراد منجر م تیهو نیتکو جهیو درنت التیمتعادل عواطف و تما میو تنظ یعیاستعدادهای طب
نظری تحول  ی. براساس مبانکندیجامعه صا ح را فراهم م ۀوستیپ شرفتیو  پ رییگو مقدمات شکل

 باهیط اتیااز ح یباه مراتبا یابیو دسات یکپاارچ ی باودن،یجیو تادر وستهیپ  بودن،یتعامل ن،یادیبن
: 0931زاده و همکاران،)صادق «های تربیت به معنای عام آن استویژگی ار،یو اخت یبراساس آگاه

حساب به رانیا یاسالم یجمهوردر  تیفلسفه ترب یهسته مرکز ،یمفهوم قرآن نیا قتی(. درحق093
 انیاب تیوتربمینظام تعل ییعنوان هدف نهابه تیوتربمیتعل نیادیو تحقق آن در سند تحول بن دیآیم

 (.0930،یشده است )مروج
گرفته، اشاره نماود  ازجملاه: های صورتتوان به پژوهشارتباط با پیشینه مطا عه حاضر، می در

 تیاترب یبارا یاندازچشام باه،یط اتیاح»بااعنوان  ی( در پژوهشا093۱هزاوه و همکاران ) یمهدو
 نیایباا هادف تب «یمعلام دوره ابتادائ یهاایژگایو نیایتب یبارا یکودکان: ارائه چارچوب مفهاوم

 اتیقرآن، روا اتیآ ن،یادیتحول بن ینظر یو با رو  استنتاج از مبان ییمعلم دوره ابتدا یهایژگیو



 3/ وپرورشتحقق آن در آموزش یهکارهارا نییتب و نیادیدر سند تحول بن بهیط اتیح گاهیجا یبررس

 

 

 

و  ماانی)ا باهیط اتیبه ح یابیدست یهاو مصداق هانهیبه مطا عه زمها پژوهش جی)ع ( و نتا نیمعصوم
 تیااترب یمباان نیتاارمقا اه، مهم یهاافتااهیپرداختاه شااد. براسااس  یعمال صاا ح ( در دوره کااودک

کودک عبارت است از:  میتعل یمبان نیترعبارت است از: فطرت، کرامت و اعتدال و مهم کودک،
 نیتارمهم ،یمباان نیاروزبودن و تدبر و تفکر. براساس ابه بودن،یاحساسات، عمل ،یآمادگ زه،یان 

 دبریاو اخاالق باتکک نیادر کودکان عبارت است از: آماوز  د بهیط اتیبه ح یابیدست یهامصداق
 نیتمار ،یریپاذجامعه ،ییتوجه به نقاش ا  او ،یفرد یهاتوجه به تفاوت ،یو مناسک یعاطف نبهج

ها   ذا خواسته رانداختنیتکخو به هایو تنفر از زشت هایبه خوب شیگرا ،یکنترل خود، قضاوت منطق
باا ساه  ییمعلام دوره ابتادا یهاایژگایآن، و یهاکاودک و مصاداق میو تعل تیترب یبراساس مبان

معلم مسئول و مراقب و معلم متخصص و با محور معلم  ،یاخالق یمعلم عامل و ا  و ،یاصل یژگیو
 یبرنامه درس یینها تیهدف ترب به،یط اتیح"در پژوهشی باعنوان  (0930) یشد. مروج نییفکور تب

 اسات نیاکه انتظار ا کندیم دیسوره نحل، تکک ۹3 هیبه آباتوجه بهیط اتیح یمعنا انیضمن ب "یمل
 یابیدسات ساازنهیزم دیاعنوان طرح کاالن آن اسات، بابه یمل یکه برنامه درس یتیوتربمیکه نظام تعل

هاا ها، رو نقش معلمان، برنامه تیاهم راستا،نی( باشد. درهمبهیط اتی)ح زهیکپا یبه زندگ انیمترب
بااعنوان  هشای( در پژو0931) ی.  چراغاشاودیما ادآوریا باهیط اتیاو محتوا را در تحقق مراتب ح

 یهاو جنباه باهیط اتیادرخصاو  ح یآمل یجواد اهللتیو آ یآراء عالمه جعفر یقیتطب یبررس"
 اتیاح یهاایژگایدرمورد و یآمل یجواد اهللتیو آ یعالمه جعفر یهادگاهید انیبه ب "آن یتیترب

 یملااآ یجااواد اهللتیااو آ یآن پرداختااه اساات. عالمااه جعفاار یتاایترب یهاو اسااتخراج جنبااه بااهیط
باا  یاو دانسته و معتقدند آدما یخداشناس یانسان را راه شا یشناسهستند که انسان ینظرانصاحب

 توانادیما «دیاانسان آنچناان کاه با»و « انسان آنچنان که هست» نیب ین هماه جادیحذف موانع و ا
و  یبررسا»( در پژوهشی باعنوان 09۳3) یاسد ریرا فراهم سازد. ش یو انسان بهیط اتیتحقق ح نهیزم
و  پاردازدیا بالغاه مادر نهج باهیط اتیبه پژوهش درباره مفهوم ح« ا بالغهدر نهج بهیط اتیح نییتب
موعود )عج( به  یو با ظهور حضرت مهد ستین ینیافراد مع ایفرد  ژهیو به،یط اتیه حک کندیم انیب

 یبه ورطه فراموش نسانا یاز استعدادها یاستعداد چیه به،یط اتیشدن ح. با محققرسدیاوج خود م
( در پژوهشی 09۳۳) سنادی. دشودیتر مروز فروزانروزبه یو یهااز نبوغ کیو هر شودیسپرده نم

 یتایو اهاداف ترب سمیبرا یشهر  با آرمان میقرآن کر دگاهیاز د بهیط اتیح نییو تب یبررس"وان باعن
 یتایترب یهاهر دو مکتب و هادف یمانآر یهامؤ فه سم،یبرا یشهر اسالم و  آرمان یبه بررس "آنها
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را  سمیبرا یشهر  دو مکتب، نقد آرمان زیوجوه تشابه و تما انیمنبعث از آنها پرداخته است و ضمن ب
 یدارا سامیبرا یشاهر  کاه آرمان داردیما انیاب نیقارار داده اسات. همچنا لیوتحلهیاماورد تجز زین

و  یو شااد یحقوق شاهروند ،یریپذفیتکل ،یریپذتیمسئو  ت،یعقالن یچون آزاد ییهایژگیو
 باهیط اتیح"( در پژوهشی باعنوان 09۳۳) یاست. قاسم تیحائز اهم زیآرامش است که در اسالم ن

طور که هست، پا  از جساتجو در آن را آن یستیو چ بهیط اتیح قتیحق "ا بالغهدر قرآن و نهج
مراتاب  نیو همچنا باهیط اتیاح یحو اصاطال ی غاو یکرده است و معناا نییا بالغه تبقرآن و نهج

باا کاه تنهاا  کنادیما انیپژوهش ب نیمختلف را نشان داده است. او در ا یهاانسان یبرا بهیط اتیح
دسات  بهیط اتیبه ح توانیو اجابت دعوت رسول اکرم ) ( م یو عمل صا ح و اطاعت ا ه مانیا
رزق  دان،یابهشات جاو ،یا ه منوعده ا بهیط اتیبه صاحبان ح میمتعال در قرآن کر یو خدا افتی

 نیا ادبازر  داده اسات. تاج اریبسا یو اجار یقرارگرفتن در مغفارت ا ها م،یمخصو ، فوز عظ
در قرآن  بهیط اتیح یمعنا یبه بررس« و قلمرو آن بهیط اتیح قتیحق»در پژوهشی باعنوان ( 09۳۱)

 اتیاح قاتیرا درباره حق نآنها پرداخته است و نظرات مفسرا دگاهیاز د اتیو مراتب ح اتیو روا
و  باهیط اتیبه ح دنیعوامل رس نیقرار داده است. همچن یو مورد نقد و بررس انیو قلمرو آن ب بهیط
 شده است.  انیب زیو آخرت ن ایار آن در دنآث

نظاام باه  یدهمنظور جهاتباه یها، مقاصاد و اهاداف آموزشاآرمان  اهیجا تیاهم به توجه با
از  یابیانتخااب رو ، انتخااب محتاوا و ارزشا ،یریادگیو  یاددهی ندیو اصالح فرا رییتغ ،یآموزش

آن باه  یهااتیو فعا  یعتبار هر نظاام آموزشاو ا ییکارا زانیروشن است که م یآموزش یهابرنامه
 زیاو تحقق هادف ن دنیگفت که راه رس توانیم نی. همچنشودیم فیآن تعر یاست که برا یفهد
 ییهاو پرور  در تحقق هدفعناصر مختلف نظام آموز  نکهیهدف مهم است. ا نیاندازه تدوبه 

قارار  هاایریگمیو تصام هاایزیربرناماه یشاده اسات و مبناا فیاوپرور ، تعرآماوز  یکه بارا
وپرور  نظاام آماوز  یاست که عوامل متصد ییهادارند؟ همواره از دغدغه ینقشچه  رندیگیم

 یتایترب یهااتیفوق و ازآنجاکاه هادف هماه فعا  فیبه تعاررا به خود مشغول کرده است. باتوجه
در تحقاق مراتاب  زین یهدف متعا  نیبه ا دنیشده است و راه رس انیب اهللیبه قرب ا  لین قتیدرحق

سند  ینظر یدر مبان بهیط اتیح  اهیکردن جامشخص رسد،ینظر مشده است، به نوانع بهیط اتیح
وپرور  در تحقق مراتب نقش عناصر مختلف نظام آموز  نییوپرور  و تبآموز  نیادیتحول بن

مفهاوم  نکاهیباه او باتوجه اسااسنیادارد. بر یادیاز تیااهم رانیا تیوتربمیدر نظام تعل بهیط اتیح



 5/ وپرورشتحقق آن در آموزش یهکارهارا نییتب و نیادیدر سند تحول بن بهیط اتیح گاهیجا یبررس

 

 

 

خود  هیاو  قاتیو تحق هایاست و محقق در بررس تیوتربمیدر حوزه تعل دیجد یمفهوم بهیط اتیح
 یپاژوهش ساع نیامشاهده نکرده اسات، در ا تیوتربمیموضوع در حوزه تعل نیمرتبط با ا یپژوهش

 نیپرداخته شود و همچن رانیرور  اوپآمور  نیادیآن در سند تحول بن  اهیجا انیخواهد شد به ب
باه وپرور  باتوجهدر آماوز  بهیط اتیمراتب حبه  دنیرس یهاو راه بهیط اتیبه ح لین یچ ون 

 شود. یو بررس لیتحل ینقش عناصر مختلف نظام آموزش
 پژوهش سؤاالت

 نیادیبنسند تحول  ینظر یدر مبان یتیترب یهاتحقق هدف لهیعنوان وسبه بهیط اتیح  اهی. جا0
 ست؟یچ رانیا تیوتربمیتعل

به نقش عناصر مختلف نظام باتوجه رانیوپرور  ادر آموز  بهیط اتیتحقق ح ی. راهکارها ۲
 ست؟یچ یآموزش

باه نظار باتوجه باهیط اتیادر تحقاق ح تیاوتربمیمختلف عناصار نظاام تعل یهانقش تی. اهم9
 متخصصان چیست؟

 
 روش پژوهش 

محتاوا و  لیااسات و از رو  تحل یفایک قااتیو از ناوع تحق یادیپژوهش ازنظر هدف، بن نیا
منظور باه یاساناد تحاو  لیاشاده اسات. در ساؤال اول، تحلآن استفاده  یاجرا یبرا یاسناد لیتحل

 یانجاام شاد. در ساؤال دوم پاژوهش، بارا یاساناد لیافارم تحل قیازطر بهیط اتیح  اهیجا یبررس
در تحقق  تیوتربمیعناصر مختلف نظام تعل تیماه زانینظرات متخصصان درخصو  م یگردآور

ها ماورد ماتن مصااحبه ،یمحتاو لیاتحل قیازطر تیآمده است و درنهاعملمصاحبه به به،یط اتیح
شاده اسات. جامعاه استفاده  بهیط اتیتحقق ح یراهکارها نییمنظور تبقرارگرفته و به لیوتحلهیتجز

 یو عماوم یرسام تیاوتربمیدر نظاام تعل نیادیانتحاول ب ینظر یشامل مبان شپژوه یو آمار یمتن
 انیوپرور  و متصادآماوز  رانیماد ت،یاوتربمینظران حوزه تعلصاحب ران،یا یاسالم یجمهور

انادازه نموناه  نیایتع یبارا یفایدر پاژوهش ک» نکاهیااسات. نظربه تیاوتربمیسند تحول تعل نیتدو
 یباارا» نی(، بنااابرا093: 09۳۱ ،یریاا)حر« اسااتفاده کاارد یواحااداز فرمااول مشااخص و  تااوانینماا

 یاز راهبردهاا یاحتماا  یریگنموناه یجاباه یفایک یهاافراد موردمشاهده در پژوهش یریگنمونه
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بر آن دارد که  یپژوهش ر سع ،یریگنمونه نی. در اشودیمند استفاده مهدف ای یقصد یریگنمونه
(. ۱۱: 09۳۹نقل از بازرگاان،باه یبااقر)مال «ابادیتحقاق  ق،یتحق فافراد را چنان انتخاب کند تا هد

و  ساازندیرا فاراهم ما قیااست که امکان مطا عه عم یمند، انتخاب مواردهدف یریگمنطق نمونه»
مرباوط باه مسائله و  یاساسا یهادربااره موضاوع یاطالعات فراوان تواندیآنها م قیپژوهش ر ازطر

پاژوهش باه  نیادر ا یریگنمونه صف،ونی(. باا099: 09۳۱ ،یری)حر« دست آوردهدف پژوهش به
به سؤاالت و اهداف  نمونه پژوهش باتوجه ن،یمند انجام شده است. بنابراهدف یریگصورت نمونه

کارده اسات،  انیارا ب باهیط اتیکه مفهوم ح رانیا تیوتربمیدر تعل نیادیتحول بن ینظر یشامل مبان
منظور ارائاه راهکاار، باه زیان قیاتحق 9ل و پاسا  باه ساؤا یشایمایدر قسمت پ یریگ. نمونهباشدیم

به اهداف و سؤاالت از جامعه پاژوهش، آن دساته نحو که باتوجه نیمند است، بدهدف یریگنمونه
 نیانظر هساتند. در اموردپژوهش، متخصص و صااحب نهیاند که در زمانتخاب شده یاز متخصصان

وپرور  و آماوز  رانیماد ت،یاوتربمیحاوزه تعلا نظراناحبو ص نینفر از متخصص 91از  قیتحق
 باهیط اتیانظر درخصاو  حصااحب ینیو متخصصان د تیوتربمیسند تحول تعل نیتدو انیمتصد

قرارگرفتاه  لیوتحلهیامحتوا ماورد تجز لیها به رو  تحلپژوهش داده نیعمل آمد. در امصاحبه به
عمال  ،یفایو ک یاسناد قاتیبه رو  معمول در تحق یفیها و عوامل کمؤ فه لیمانند تحلاست و به

ابتاادا عناصاار مختلااف نظااام  اساااس،نیقاارار گرفاات. برا یشااد و نظاارات متخصصااان مااورد بررساا
استخراج و سپ  نظرات متخصصاان  کنند،یم فاینقش ا بهیط اتیوپرور  که در تحقق حآموز 

و ها قارار گرفات و جادول اهاعناصار در کاربر  نیاز ا کیو نقش هر تیاهم زانیدرخصو  م
 نظر متخصصان مختلف، استخراج شد.  یبه فراواناز عناصر باتوجه کیهر تیاهم زانیم

 یدر مباان یتیترب یهاتحقق هدف لهیعنوان وسبه بهیط اتیح  اهیسؤال اول پژوهش: جا یبررس
  رانیا تیوتربمیتعل نیادیسند تحول بن ینظر

 یبرمبنا یویدن یزندگ تیو غاوپرور ، هدف آموز  نیادیتحول بن ینظر یهاانیبن براساس
 ریااو رسااا ت خط"بااهیط اتیاابااه ح یابیدساات" ا سااالمهمیعل تیاابو مکتااب اهل یمعااارف اسااالم

 باهیط اتیااز ح یاباه مرتباه یابیدسات یبارا یآماادگ جادیو ا نهیآوردن زموپرور ، فراهمآموز 
در  تیافلسافه ترب یهسته مرکاز ،یمفهوم قرآن نیا قت،یاست. درحق انیو مترب نآموزاتوسط دانش

عنوان باه تیاوتربمیتعل نیادیاو تحقق آن در سند تحول بن دیآیحساب مبه رانیا یاسالم یجمهور
 انیاب اهللیقرب ا  یعنیانسان،  یزندگ لیاص تیغابه یابیو باعث دست تیوتربمینظام تعل ییهدف نها
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 یابیدسات لهیعنوان وساباه باهیط اتیتحقق ح زین تیوتربمیسند تحول تعل ینظر یشده است. در مبان
ارتبااط  باه،یط اتیاواژه ح رو،نیاشاده اسات. ازا مطارح اهللیقارب ا ا یعنایانسان  یزندگ تیغابه

 اتیاح یعنوان جلوه اجتمااعبا واژه جامعه صا ح دارد که در سند تحول به ییاز حاظ معنا یکینزد
 .شودیم اهللیه به قرب ا جامع یاعضا یابیباعث دست زیتحقق آن ن قتیو درحق یمعرف بهیط

 یاعضاا انیاارتباط م د،یآیشمار مبه بهیط اتیح یجامعه صا ح که مظهر تحقق بعد اجتماع در
 یاریاآگاهانه و اخت یرویمعرفت، محبت و اطاعت از خدا )پ ،یو اخالق یانسان یهاجامعه به ارز 

ه و تعصابات نژادپرساتانه طارد رواباط ظا مانا یاجامعه نی( معطوف است. در چنینید اریاز نظام مع
 .شودیم دیاست، تکک یو گستر  روابط اجتماع نیکه اساس تکو یربوب دیو بر توح شودیم

 یمیمفااه یو دارا میکه با هم در ارتباط مستق« جامعه صا ح»و  «بهیط اتیح»بخش واژه  نیا در
اساتعمال هار  یفراوانا و یبررسا ران،یا تیوتربمیمشابه هستند، در سه بخش مختلف سند تحول تعل

 ندمختلف سا یهاها در بخشواژه نیا  اهیجا قیطر نیشده است تا از ااستخراج  قیطور دقواژه به
 کاربرد آنها مشخص شود. یاز حاظ فراوان تیوتربمیتحول تعل

 ران،یاا تیاوتربمیدر نظاام تعل نیادیاتحاول بن ینظار یدر مبان «بهیط اتیح»  اهیدرک جا یبرا
در  نیادیاتحاول بن ینظار یدر مباحث مختلف در سه بخش مباان «بهیط اتیح»اربرد واژه ک یفراوان

بخاش دوم،  ران یاا یاساالم یدر جمهاور تیاشامل: بخش نخسات، فلسافه ترب رانیا تیوتربمیتعل
و  یرسم تیو بخش سوم، رهنامه نظام ترب رانیا یاسالم یدر جمهور یو عموم یرسم تیفلسفه ترب

 شده است. یبررس ران،یا یسالما یدر جمهور یعموم
 نیادیاتحول بن ینظر یدر مبان تیترب فیکه در تعر «بهیط اتیح» یدیدر کنار واژه کل نیهمچن

کساب  ران،یاا یاساالم یدر جمهور یو عموم یرسم تیترب نیو همچن رانیا تیوتربمیدر نظام تعل
شاده  انیاب ت،یاترب انیاف جرعنوان هادتحقق آن در ابعاد گونااگون، باه یبرا یاز آمادگ یامرتبه

شاده مطارح  بهیط اتیح یعنوان جلوه و بعد اجتماعکه به« جامعه صا ح»قسمت واژه  نیاست، در ا
در نظاام  نیادیاتحاول بن ینظار یمختلاف مباان یهااکااربرد در بخش یاز حااظ فراوانا زیااست، ن

ند، کلماه باوده اسات و سا یمحتاوا لیاواحاد تحل ن،یشده است. بناابرا یبررس ران،یا تیوتربمیتعل
 ق،یاطر نیاشاده اسات تاا از ااستخراج « جامعه صا ح»و  «بهیط اتیح» یهاواژه یفراوان اساسنیبرا
کااربرد آنهاا  یاز حااظ فراوانا ت،یاوتربمیمختلف سند تحاول تعل یهاها در بخشواژه نیا  اهیجا

 مشخص شود.
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 ه تربیت جمهوری اسالمی ایران. فراوانی واژه حیات طیبه و جامعه صالح در فلسف9جدول
 فراوانی واحد تحلیل مؤلفه ردیف
 ۲۰۲ کلمه حیات طیبه 9
 ۱۱ کلمه جامعه صالح 2

 یدر جمهور تیفلسفه ترب یعنی ران،یا تیوتربمیدر تعل نیادیتحول بن ینظر یبخش اول مبان در
مرتباه و  ۲1۳ یو پااورق یبه کاربرد در متن اصالدرمجموع باتوجه ،«بهیط اتیح»واژه  رانیا یاسالم
 یرسم تیوتربمیدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر یبار تکرار شده است )مبان ۱0« جامعه صا ح»واژه 
 .(0۳9-9۹: 0931ران،یا یاسالم یجمهور یعموم

. فراوانی واژه حیات طیبه و جامعه صالح در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی 2جدول 
 ایران

 فراوانی واحد تحلیل همؤلف ردیف
 ۵۷ کلمه حیات طیبه 9
 ۲۲ کلمه جامعه صالح 2

و  یرسام تیاکاه فلسافه ترب رانیاا تیاوتربمیدر تعل نیادیاتحول بن ینظر یبخش دوم، مبان در
« جامعاه صاا ح»و واژه  ۹۱درمجماوع  ،«بهیط اتیح»است، واژه  رانیا یاسالم یدر جمهور یعموم

 یجمهور یعموم یرسم تیوتربمیدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر ینشده است )مبابار استفاده  ۲3
 (.90۲-03۱: 0931ران،یا یاسالم

. فراوانی واژه حیات طیبه و جامعه صالح در رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری 3جدول 
 اسالمی ایران

 فراوانی واحد تحلیل مؤلفه ردیف
 ۷۱ کلمه حیات طیبه 9
 ۷ لمهک جامعه صالح 2

و  یرسم تیکه رهنامه نظام ترب رانیا تیوتربمیدر تعل نیادیتحول بن ینظر یبخش سوم، مبان در
« جامعه صا ح»بار و واژه  ۱0 ،«بهیط اتیح»شده است، واژه  انیب رانیا یاسالم یدر جمهور یعموم

 یجمهاور یعموم یرسم تیوتربمیدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر یکار رفته است )مبانمرتبه به ۱
 (.0931ران،یا یاسالم
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باه باتوجه رانیاوپرور  ادر آموز  بهیط اتیتحقق ح یسؤال دوم پژوهش: راهکارها یبررس
  ینقش عناصر مختلف نظام آموزش

به نقاش باتوجه رانیوپرور  ادر آموز  بهیط اتیتحقق ح یسؤال، راهکارها نیپاس  به ا در
 حیبخاش ابتادا ضامن توضا نیاشاده اسات.  اذا در ا انیبمشخص و  یعناصر مختلف نظام آموزش

تحقاق  یمختلاف آنهاا، راهکارهاا یهاانقش انیاو ب یعناصر مختلف نظام آموزش تیدرمورد اهم
 اریادر اخت باهیط اتیاتحقاق ح یاسات. الزم باه ذکار اسات راهکارهاا شادهذکار  زیان بهیط اتیح

سند تحول  یکه بر محتوا یه و افرادحوز نینظران اعنوان صاحببه تیوتربمیمتخصصان عرصه تعل
 ییآشانا باهیط اتیکه با مفهوم ح ینیکارشناسان حوزه د نیدارند و همچن یتسلط نسب تیوتربمیتعل

در  باهیط اتیتحقق ح یراهکارها تیاهم زانیقرار گرفت و م یآموزش رانیاز مد یداشتند و تعداد
 ناهیکاردن زمدر فراهم یو آموزشا یتایاز عناصر مختلف نظاام ترب کیوپرور  و نقش هرآموز 

 : شودیاشاره م لیمتخصصان استخراج شد که به شرح ذ دگاهیاز د بهیط اتیتحقق مراتب ح
 معلم تیو نظام ترب معلم
باه  یابیدر دسات یکه نقش مهم و محاور تیوتربمیعناصر موجود در نظام تعل نیتراز مهم یکی

را دارد،  بهیط اتیتحقق ح یآموزان برادر دانش یکسب آمادگ نهیکردن زمو فراهم یتیاهداف ترب
شاده اسات.  انیاب تیاوتربمیمعلام در نظاام تعل  ااهیجا تیااهم یبارا یمتعدد لیاست. دال« معلم»

 کندیفرهنگ جامعه را حفظ م دهد،یارتباط م  ریها را به همدمعلم است که نسل نیا قت،یحقدر
آماوزان شاکل معلم است که به رفتاار دانش نی. اخشدبیو تکامل م دهدیم رییتغ از،ینو درصورت

  وپرور متخصصاان آماوز  دهیرو به عق نی. ازاکندیم تیجامعه را ترب ازیو افراد موردن دهدیم
خا  خود را دارند، اما در برابر  تیهرچند که اهم یآموزش لیسازمان مدرسه و وسا ،یبرنامه درس

 بخشجهیو آنها را نت بخشدیاوست که به همه آنان جان م اریندارند، ز یمعلم، چندان ارزش تیاهم
 (.00۳: 0939 ،ینائی)حس گرداندیو سودمند م

معلام  نکاهیا لید و باه تیاوتربمیتعل ندیو نقش معلم در فرا  اهیجا ادیز تیاهم لید به ن،یبنابرا
 یبرخوردهاا در رفتاار و یادیاز ریتاکث یآماوزان دارد و مانش و اخاالق ودانش ینقش ا  او بارا

. شاودیبرخاوردار ما یادیاز تیااز اهم زیامعلام ن تیاتوجه باه بحاث ترب گذارد،یآموزان مدانش
 نیتارو مهم نیتارییابتادا رسادینظر ماآموزان، باهمعلم بر دانش ریو تکث یینقش ا  و نیا بهتوجهبا

اسات  یمعلمان تیوپرور ، توجه به تربدر آموز  بهیط اتیتحقق ح نهیکردن زمفراهم یاقدام برا



 

 

 9318بهار ، 42 ، دوره جدید، شماره22سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 91

باه باشاند تاا یط اتیااز ح یو برخوردار از مراتب ینید یهابه آموزه بندیکه خود معتقد به اصول و پا
از اقادامات و  یکایفراهم کنناد.  زیرا ن بهیط اتیتحقق ح یبرا انیمترب یکسب آمادگ نهیبتوانند زم
معلم اسات کاه در  تیترب یملبه آن توجه شود، استقرار نظام  دیخصو  با نیکه در ا ییراهکارها

 "انیدانش اه فرهن "متن اساسنامه  تیجلسات متعدد، درنها لیو تشک هایری یراستا پ  از پ نیهم
 تیو فعا  بیتصو یانقالب فرهن  یعا  یدر شورا 0931وپرور  در سال آموز  ریوز شنهادیبا پ

در  زیان رانیاا تیوتربمیحول تعلسند ت ینظر یآغاز شد. در مبان یصورت رسمبه انیدانش اه فرهن 
مناابع  نیمعلم و تکمت یترب رنظامیز ران،یا یاسالم یدر جمهور یو عموم یرسم تیبخش فلسفه ترب

 تیابرشمرده شاده و مکمور یو عموم یرسم تینظام ترب یاصل یهارنظامیاز ز یکیعنوان به یانسان
قاادر باه  انیاآن مرب قیاده اسات کاه ازطرشا انیاب یینادهایو فرا هاناهیزم جادینظام ا ریز نیا یاصل

را  یفیخود باوده و بتوانناد تکاا  یو روان ینقاط قوت و ضعف، سطح بلوغ فکر ت،یموقع صیتشخ
 نادیفاراهم نما باهیط اتیامراتاب ح باه انیامتر ب یابیو دست یوجود یهاتیرشد و توسعه ظرف یبرا

 (.003-00۳: 0939 )حسنیایی،
دارد،  بااهیط اتیاانقااش معلاام کااه در تحقااق مراتااب ح تیاافااوق و اهم حاتیتوضاا بااهباتوجه

شاده  مطارح 4شاماره در جدول  ریدر ارتباط با نقش معلم به شرح ز بهیط اتیتحقق ح یراهکارها
 است.

 به نقش عنصر معلم. راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه باتوجه4جدول

 

عناصر نظام 
 وتربیتتعلیم

 راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه

 
 
 معــلم

 توجه به انتتا  و تربیت معلمان  ایسته

 های دینی توسط معلمی معلم و التزام عملی به اصول و آموزهتوجه به نقش الگوی

دا هتن سهواد ) روز و کارآمهدبودن معلومهات معلهمتوجه بهه نقهش آموز هی و بهه
 تدریس( تتصصی در موضوع مورد

 توجه به نقش مدیریت و رهبری معلم در کالس 
 آموزان با مسائل اوالقیتتلق به اوالق اسالمی و آ ناکردن دانش
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 نقش محتوا دبریباتأک یبرنامه درس
و  انیااسات کاه محاور کاار مرب یبرناماه درسا ،یاز عناصر مهم دی ر در هر نظام آموزش یکی

 یوعنباه ،یدر هار نظاام آموزشا ی. درواقع، برناماه درساشودیمحسوب م یمعلمان در نظام آموزش
 .کندیآن نظام را فراهم م یتحقق اهداف آموزش نهیاست که زم ییشامل محتوا

 یتایترب یهابه مجموعه فرصات یبرنامه درس ران،یا تیوتربمیتعل نیادیتحول بن ینظر یمبان در
 فیاتاا مدرساه و کاالس درس باا ط یو محلا یامنطقاه ،ی)از ساطح ملا شدهیزیرمند و طرحنظام

 انیاکاه مترب شودیمترتب بر آنها اطالق م جیمحدود( و نتا اریتا بس ریده و فراگگستر اریمخاطبان بس
در  ینظاام اساالم اریامعبراسااس  تیاالزم جهات درک و اصاالح موقع یهایست یکسب شا یبرا

 یاز آماادگ یقبو مرتباه قابال شیخاو تیهو وستهیپ یو تعا  نیتا با تکو رندیگیمعرض آنها قرار م
 (.9۹۲: 0931دست آورند )مبانی نظری تحول بنیادین،در همه ابعاد را به بهیط اتیتحقق ح یبرا

در تحقاق  یمهما  اهیجا ت،یوتربمینظام تعل یهارنظامیاز ز یکیعنوان به یبرنامه درس ن،یبنابرا
 یابعااد مختلفا یدارا یدارد. برناماه درسا باهیط اتیتحقق ح یبرا انیمترب یو آمادگ تیاهداف ترب
 یمحتاوابار  دیشده، تککبخش به آن پرداخته  نیاست، اما آنچه در ا یابیجرا و ارزشا ن،یچون تدو

 باهیط اتیاتحقق ح سازنهیداشته باشد تا زم دیاست که محتوا با یمتفاوت یهایژگیو و یبرنامه درس
 باشد.

دارد،  باهیط اتیادر تحقاق مراتاب ح ینقاش برناماه درسا تیافاوق و اهم حاتیتوض بهباتوجه
( ۱در جادول ) ریابه شارح ز یبرنامه درس یدر ارتباط با نقش محتوا بهیط اتیتحقق ح یراهکارها

 شده است. مطرح
 های مختلف آنهای محتوای برنامه درسی و ویژگیبه نقش. راهکارهای تحقق حیات طیبه باتوجه۵جدول

 راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه وتربیتعناصر نظام تعلیم
 
 
 
 
 
 
 

 های ایستگی تقویت و محتوا تولید در تربیتی فرهنگی رویکرد حاکمیت

 آموزاندانش پایه
بهر مبهانی توحیهدی و تأکید اجزاء و عناصر محتوای برنامهه درسهی مبتنی

 های اسالم نا اصول و ارزش
 هویت متربیاندهی عناصر برنامه درسی درراستای تکوین و تعالی جهت
جانبه استعدادهای فطری و طبیعی و توجه بهه کردن زمینه ر د همهفراهم

 های درسیهای تربیت در محتوای برنامههمه ساحت
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 یبرنامه درس

 )با تأکید بر نقش محتوا(
 
 
 
 
 
 
 
 

اسهالمی و ایرانهی  برنامه درسی بر هویت مشترک انسهانی، تأکید محتوای
 هادرعین توجه به تفاوت

 آمههوزان وی دانشویژه هویههت جنسههیتهههای فههردی بهههتوجههه بههه تفاوت
 های درسیروستایی در محتوای برنامه  هری و هایتفاوت

در محتهوای  آمهوزانتوجه به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی دانش
 های درسی برای تقدم تزکیه بر تعلیمبرنامه
کردن زمینه تقویت و پایداری هویت ملی باتأکیدبر تعمیق باورهها و فراهم
 های اسالمیارزش

داوطلبانهه وآگاهانهه  بهه نقهش فعهال، های درسهیتوجه محتهوای برنامهه
 آموزدانش

 ای وانوادهبه نقش پایه های درسیاعتباردادن محتوای برنامه
و  تربیتهی فرهنگهی رویکهرد برمبتنی درسی هایبرنامه اصالح و بازنگری
 آوردنفهراهم منظوربهه آنهها اوالقهی و تربیتی هایجنبه توسعه و تقویت

 ایرانی  -اسالمی فرهنگ براساس آموزانپذیری دانشتربیت زمینه
 
 یآموزش رانیمد

وپرور  آموز  تیریهاست و مدسازمان اتیح ایو  یعامل رشد و با ندگ نیترمهم ت،یریمد
 یاسااتعدادها یریکارگمنظور بااروز و بااهبااه لهیساااختن وسااو فراهم نااهیزم جااادیعبااارت اساات از ا

در  یاصاو  یمشخط نییو اتخاذ رو  و تع یگروه یبه روابط انسان دنیبخشمی، تحکآموزاندانش
 تیوتربمیدر هر نظام تعل یآموزش تیریمد ن،ی. بنابرایتیترب یهابارورساختن هدف یبرا ،امور هیکل
در  رگاذاریتکث یعناصار ،یآموزشا رانیو ماد دیاآیحسااب مامهم به یهارنظامیاز ز یکیعنوان به

 فیاو تعر یآن طراحا یبارا شیاست که از پا ییهااستیبه اهداف و س تیوتربمینظام تعل یابیدست
 .ستشده ا

 یتایترب تیریو ماد یراهبار رنظاامیز زیان رانیاا تیاوتربمیدر تعل نیادیتحول بن ینظر یمبان در
شده اسات کاه:  فیتعر طورنیمطرح و ا یو عموم یرسم تینظام ترب یهارنظامیاز ز یکیعنوان به
 ،یاست جامع و چابک در ساطوح مختلاف کاالن، عاا  ینظام ،یتیترب تیریو مد یراهبر رنظامیز»
 ،یقادر اسات باا هوشامند رنده،یادگیسازمان  یهایژگیاز و یکه ضمن برخوردار ییو اجرا یانیم
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 اتیاتحقاق مراتاب ح یعنای تیترب تیطور هماهنگ، کارا و اثربخش درجهت غارا به روهایهمه ن
 (.9۱۹: 0931)مبانی نظری تحول بنیادین،« ه ابعاد رهنمون سازددر هم بهیط

تحقاق اهاداف  ناهیکردن زمدر فراهم یآموزش رانینقش مد تیفوق و اهم حاتیتوض بهباتوجه
 اتیاکه در تحقق مراتب ح یداشته باشد و نقش دیبا یآموزش ریکه مد یمختلف یهایژگیو ت،یترب

 نیادیااسااند تحااول بن نیو همچناا نااهیزم نیاادر ا یماابااه منااابع مختلااف علدارد، باتوجه بااهیط
باه شارح  یآموزش رانیدر ارتباط با نقش مد بهیط اتیتحقق ح یو راهکارها انیوپرور  بآموز 

 شده است.مطرح  در جدول شماره شش  ریز
 . راهکارهای تحقق حیات طیبه درخصوص نقش مدیران آموزشی۶جدول 
 ثر در تحقق حیات طیبهراهکارهای مؤ وتربیتعناصر نظام تعلیم

 
 
 
 
 
 
 

 مدیران آموز ی
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و دقت در انتتا  مدیران  ایسته برای مدارس و مراکز توجه به  ایستگی
 آموز ی
 و معلمهان و مهدیران ای حرفهه و اوالقهی اعتقهادی، های ایسهتگی تقویت

 مشهارکت برای اجرایی سازوکارهای آوردنفراهم و آنان الگویی تحکیم نقش

 و مهدارس پرور هی ههایفعالیت و تربیتهی هایدر برنامه ایشان مؤثر و فعال
 مدیران مدرسه به تربیتی کالن مسئولیت واگذاری
 متربیان و والدین در ارتقای کیفیت مدرسه دادن مربیان،مشارکت

 کاهش تمرکز در مدیریت و واگذاری امور و اوتیارات به سطوح اجرایی
ههای اسهالمی و و سازمانی و حاکمیت و توسعه ارزشتوسعه والقیت فردی 

 ایرانی بین کارکنان درراستای دستیابی به حیات طیبه
 مربیان و والدین کردن زمینه کسب رضایت متربیان،فراهم

 پذیری و پاستگویی نسبت به وظاین و کارکردهای وودتقویت مسؤلیت
 گرایی و تبیین دقیق وظاینضابطه
اعتقهادی،  اوالقهی، های ایستگی و کارکنان  امل  معلمان حیتصال ارزیابی
 سهند اههداف و مبهانی بها متناسهب ارز یابی و تتصصی و ایحرفه انقالبی،

 راهبردی تحول
 

 های پرورشیفعالیت
هادف گساتر   پ  از پیاروزی انقاالب اساالمی باا یهانهاد معاونت پرورشی در نخستین ماه
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. این نهاد همواره زیار یجاد شده استا ایران وپرور در نظام آموز اسالمی و انقالبی  یهاارز 
را منوط باه حضاور « تربیت»که تحقق امر  ین اه نقادانه موافقان و مخا فان قرار داشته است. موافقان

و مخا فانی که معتقدند  دانندیکالس م یهارسمی غیرکالسی در کنار آموز  هاییتمربی و فعا 
و  عناوان اماور تربیتای تحاتبه تشکیالتی مساتقل  رو،یناست. ازا ناپذیرییجدا« متعلی»از « تربیت»

یت پرداختن به اهمرسد ضمن صحت هر دو نظر فوق و یمنظر . بهنیازی نیست های پرورشییتفعا 
هاای مدرساه اعام از یتفعا  هماهیاان در جراعضاای نظاام آموزشای و  همهیله وسبهمباحث تربیتی 

هاای یتفعا ی که دارند و تکثیری که اا عادهفوقیت اهمد یل ، مباحث تربیتی بهآموزشی و پرورشی
هاای پرورشای در یتفعا آماوزان دارد، توجاه باه پرورشی مدارس در تربیت اخالقی و دینی دانش

باا  وپرور آماوز ی بااعنوان معاونات پرورشای در ساازمان نهاادمستقل و وجود  طوربهمدارس 
هاای پرورشای در مادارس در یتفعا مشخص ضرورت دارد.  ذا نقشی را کاه  یهابرنامهاهداف و 

تاوان نادیاده ینمیان برای تحقق مراتب حیات طیباه دارد، متربکردن زمینه کسب آمادگی در فراهم
باید دارا باشند تا بتوانناد برنامه فوقهای پرورشی و یتفعا های مختلفی را که یژگیوگرفت و باید 

یااان فااراهم کننااد، بیااان کاارد متربآمااوزان و رای تحقااق حیااات طیبااه در دانشآمااادگی الزم باا
   .(0۲۱-0۲4: 0939)حسینائی،
های پرورشی که در تحقق مراتب حیاات طیباه به توضیحات فوق و اهمیت نقش فعا یتباتوجه

به شرح زیار در جادول  های پرورشیدارد، راهکارهای تحقق حیات طیبه در ارتباط با نقش فعا یت
 شده است. ( مطرح۹)

 های پرور یترین راهکارهای تحقق حیات طیبه در ارتباط با نقش فعالیتمهم. 0جدول 
عناصر نظام 

 وتربیتتعلیم
 راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه

 
 
 
 
 
 
 

 والقی با ند.دقت در انتتا  مربیان پرور ی که وود اسوه و نمونه ا
 برآموزه های دینی، ترویج وآموزش داده  ود.های زندگی مبتنیمهارت

توسعه فرهنگ اقامه نمهاز و اهتمهام بهه برپهایی نمهاز جماعهت در مدرسهه و 
 تقویت انس با قرآن

مهداری و تهولی و سهازی فرهنهگ والیتایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه
سهازی روحیهه جههادی و انتظهار و زمینه منکر،امر به معروف و نهی از ،تبری

 استقرار دولت عدل مهدوی
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 های پرور یفعالیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های پرور یفعالیت

ههای آموزان ازطریهق برگهزاری دورهتقویت آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی دانش
منظور افزایش بصیرت و توانهایی تحلیهل مسهائل جامعهه در تحقهق  هأن آموز ی به

 سیاسی و اجتماعی حیات طیبه
منظور آمههوزان بهههتههی و الگوسههازی بههرای دانشهههای تربیکارگیری روشبههه

 سازی و تعمیق و ترویج فرهنگ حیا و عفاف و حجا  بین آناندرونی
 آموزاندانش های متتلن بهها و مسؤلیتپذیری ازطریق دادن نقشافزایش مسؤلیت

ها و آمههوزان ازطریههق مشههارکت در برنامهههر ههد فرهنگههی و اجتمههاعی دانش
 مسابقات فرهنگی

 های اجتماعیحل مسئله و مهارت وود کارآمدی، افزایش عزت نفس،
ههای آمهوزان ازطریهق برگهزاری دورهمیان دانش ترویج سبک زندگی اسالمی

 های فرهنگیمتتلن اعتقادی و برنامه
گیری از ظرفیت آموزان با بهرهکردن زمینه ر د اعتقادی و اوالقی دانشفراهم
 های علمیه در مدارسحوزه
 هویت احیای و ملی وحدت و اجتماعی انسجام تقویت برای سازوکار ایجاد
بتش تعالی و درست گریانتتا  وویشتنداری، مهارت و الهی تقوای تعمیق

 بتشآگاهی مراسم برگزاری اهلل،ایام فرصت از استفاده با آموزانمستمر دانش

 وفیات و اعیاد انگیز درنشاط و

 اسهالمی جههت انقهال  ههایارزش بهه باور و دینی بصیرت ایمان، تقویت

 هایبا توطئه هو مندانه مواجهه و هاارزش این از آگاهانه حمایت و وفاداری

 مناسب تربیتی و آموز ی هایبرنامه از استفاده با د منان
 افزایش سالمت برای تحصیلی سطوح کلیه در تربیتی ایمشاوره ودمات ارائه

 زانآمودانش روحی و جسمی
 اهداف تربیتی درراستای تربیتی و آموز ی نوین هایفناوری از گیریبهره

 
 )مدرسه صالح( یریادگی طیمح

 یاناهیاست که درواقاع زم یریادگی طیمح ت،یوتربمیاز عوامل مؤثر در هر نظام تعل  رید یکی
اسات.  تیاترب باه اهاداف یابیدرجهات دسات یتیعناصر مختلف نظام ترب انیارتباط م یبرقرار یبرا

 یریادگیا طیمحا کیا یبارا رانیاا تیاوتربمیدر تعل نیادیاتحاول بن ینظر یکه در مبان یاصطالح
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 تیبه اهداف ترب یابیدست نهیکه در آن عناصر مختلف نظام در ارتباط مؤثر با هم زم دئالیامناسب و 
عنوان کاانون هاست. مدرساه صاا ح با« مدرسه صا ح»کار رفته است، اصطالح به کنند،یرا فراهم م

 ساازنهیباشاد تاا بتواناد زم ییهاایژگیو یدارا دیبا یو عموم یرسم تینظام ترب ینیعمل و جلوه ع
 باشد. یاز جامعه صا ح اسالم یانمونه دیباشد. درواقع مدرسه صا ح با بهیط اتیح تحقق

 باهیط اتیاکه در تحقق مراتب ح یریادگی یهاطینقش مح تیفوق و اهم حاتیتوض بهباتوجه
( ۳در جادول ) ریابه شرح ز یریادگی طیدر ارتباط با نقش مح بهیط اتیتحقق ح یدارد، راهکارها

 شده است. مطرح
 های محیط یادگیری. راهکارهای تحقق حیات طیبه در ارتباط با نقش8جدول 
 راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه وتربیتعناصر نظام تعلیم

 
 
 
 

 محیط یادگیری
 )مدرسه صالح(

 ایجاد فضایی تعاملی میان مربیان و متربیان
 بروورداری از روح علمی و پژوهشی

 برووداری از روحیه والقیت و نوآوری برای نیل به مراتب حیات طیبه
مشارکت با سایر عوامل مؤثر در جریان تربیهت بهرای تحقهق اههداف در سهطح 

 مذهبی باتجربه بلغانم و توانمند روحانیون اثربتش و مندنظام جامعه و حضور

 مدرسه در
های های بهالقوه وهانواده و جامعهه محلهی در تهدارک فرصهت ناسایی ظرفیت

 تربیتی
مند با هد کهه زمینهه را بهرای بالنده و هدف پویا، مدرسه دارای فضایی منعطن،

 های الزم در متربیان فراهم کند.کسب  ایستگی
 

 نهاد خانواده
عوامل و عناصر نظام  ریبا سا سهیدر مقا یترکه نقش مهم تیدر ترب مؤثر یاز نهادها  رید یکی

دو  انیاارتبااط را م نیتریو طوالن نیکه او  لید  نیبه ا د یآیحساب مدارد، نهاد خانواده به یتیترب
 تیاترب انیاجر هب زیاست که مدرسه، جامعه و همساالن ن تیترب راهمهیو در ن آوردیوجود منسل به

 یفرزنادان اسات و بارا تیاترب یکانون بارا نیترو مهم نیاسالم، خانه نخست دگاهی. از دوندندیپیم
باه نقاش باتوجه ن،یشاده اسات. بناابرا یادیز یهاهیخانواده، توص طیفرزندان در مح حیصح تیترب
نهااد را در  نیاا نقاشو   ااهیجا دیانبا تیاوتربمیعناصر مختلف نظاام تعل انینهاد خانواده م یدیکل
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 یبارا یباه آماادگ انیامترب یابیدسات نهیکردن زمبه اهداف خود و فراهم تیوتربمینظام تعل یبایدست
 گرفت. دهیناد به،یط اتیتحقق ح
از ارکاان  یکایعنوان نهااد خاانواده باه زین رانیا تیوتربمیدر تعل نیادیتحول بن ینظر یمبان در

 باهیط اتیادر تحقاق مراتاب ح توانادیکه نهاد خانواده ما یمختلف یهاشده است. نقش انیب تیترب
 حاولباه ساند تدر ارتباط با نقش نهااد خاانواده باتوجه بهیط اتیتحقق ح یداشته باشد و راهکارها

 است. ریبه شرح ز یوپرور  و منابع مختلف علمآموز  نیادیبن
 های نهاد خانواده. راهکارهای تحقق حیات طیبه درخصوص نقش1جدول 
 راهکارهای مؤثر در تحقق حیات طیبه توتربیعناصر نظام تعلیم

 
 
 
 

 نهاد وانواده

 هاهای اوالقی برای فرزندان و ایجاد انگیزه در آنان جهت پایبندی به ارزشتبیین ارزش
های اوالقی وانه و مدرسه و ایفای نقش تکمیلهی تالش برای هماهنگی ارزش

 در حیطه آموزش رسمی مدرسه
 ار والدینتوجه به همتوانی گفتار و کرد

 ورزی در آنانتعامل فکری مؤثر با فرزندان برای ر د تفکر و اندیشه
 تقویت بنیه اعتقادی در فرزندان

 تبیین و ترایب الگوگرایی در فرزندان
 بها همسهو محیط وانواده در رسانه ابزار از مناسب استفاده در مدیریت ارتقای

 عمومی رسمی وتربیتتعلیم نظام اهداف

 
 اتیدر تحقق ح تیوتربمیمختلف عناصر نظام تعل یهانقش تیسؤال سوم پژوهش: اهم یسبرر

 به نظر متخصصانباتوجه بهیط
از  کیاهر یکاه بارا یمختلفا یهااو نقش هاایژگایبه وباتوجه بهیط اتیتحقق ح یراهکارها

 اریا، در اختشاداساتخراج  بهیط اتیتحقق ح نهیکردن زمدر فراهم تیوتربمیعناصر مختلف نظام تعل
قارار گرفات و  ینایو کارشناساان حاوزه د یآموزشا رانیماد ت،یاوتربمیاز متخصصان تعل یتعداد

 شد. یآورها و عناصر جمعنقش نیاز ا کیهر تیاهم زانیمورد م درنظرات آنها 
 یهاااز راهکارهاا و نقش کیاتوساط متخصصاان درماورد هر شدهانیبخش، نظرات ب نیا در

شاد و  یو بررسا لیاتحل باه،یط اتیتحقق ح نهیکردن زمدر فراهم تیوتربمیلمختلف عناصر نظام تع
متخصصاان بار هرکادام از راهکارهاا و  دیاتکک زانیاها با درنظرگرفتن منقش نیاز ا کیهر تیاهم
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 شده است. انیب یفراوان زانیم بیترتاستخراج و به شده،انیب یهانقش
 وتربیت در تحقق حیات طیبهظام تعلیمهای مختلف عناصر ن. میزان اهمیت نقش97جدول 

 فراوانی عناصر وتربیتعناصر نظام تعلیم
 ۲۰ معلم

 ۱۷ نهاد وانواده
 ۵ محتوای برنامه های درسی

 ۳ های پرور یفعالیت
 ۲ مدیران آموز ی

 
آوردن زمیناه به نظرات متخصصان، معلم باا بیشاترین فراوانای، نقاش بیشاتری در فاراهمباتوجه

( این نظر تکییاد 093۱که در پژوهش مهدوی هزاوه و همکاران )گونهطیبه دارد  همان تحقق حیات
( نیز چنین آمده 0931زاده و همکاران )شده است. همچنین در سند تحول بنیادین و پژوهش صادق

و  انینزد مرب بهیط اتیاز ح یبه مراتب یابیدست ن،یادینظری تحول بن یگفتمان در مبان نیتراست: مهم
 نیگفت از ا توانیبرسانند  پ  م بهیط اتیاز ح یرا به مراتب انیقرار است مترب انیاست. مرب انیتربم
را برعهده دارند.  انیربمت تیهدا تیو مسئو  فهیهستند که وظ ایافتهیافراد نسبتاً رشد انیمرب دگاهید

فطاری کودکاان  هاایشیفطارت، مسائول حفاظ و ارتقاای گرا یا ه هیبا درنظرداشتن سرما انیمرب
 نیادیا)ساند تحاول بن رخاواهید ساوز و خ ر،یبصا ن،یهای امهمعلم، اسو ای یمرب اساس،نیهستند .برا

( درنظار گرفتاه 9۳1:  0931زاده و همکااران،وپرور (، کارگزار/  مجری فکاور ) صاادقآموز 
 اوه و همکااران،رود ) مهدوی هزشود که از او انتظار نقش منفعالنه در اجرای برنامه درسی نمیمی

093۱ :040 ) 
هاای پرورشای و های درسای، فعا یتنظرات متخصصان  نهاد خانواده، محتوای برنامه بهباتوجه

آوردن تحقاق حیاات طیباه، وتربیات در فاراهممدیران آموزشی در مراتب بعدی عناصر نظاام تعلیم
 نقش دارند. 

 کیتفکبه تیوتربمیناصر نظام تعلاز ع کیمختلف به هر یهامؤ فه تیاهم زانیبخش م نیا در
 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس بهیط اتیح یبخشدر تحقق
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 های مختلف مربوط به معلم در تحقق حیات طیبه ازنظر متخصصان. میزان اهمیت مؤلفه99جدول 
 هافراوانی  گویه گویه

 ۲۰ انتتا  و تربیت معلمان  ایسته
 ۱۲ های دینیو آموزه اصول نقش الگویی معلم و التزام عملی به

 روز و کارآمدبودن معلومات معلمتوجه به نقش آموز ی و به
 ۱۰ تدریس( )سواد تتصصی در موضوع مورد

 ۱۱ وتربیت(زمانی نقش آموز ی و پرور ی )همراهی تعلیمتوجه به هم
 ۱۵ آموزان با مسائل اوالقیتتلق به اوالق اسالمی و آ ناکردن دانش

 
های مختلف مربوط به آمده ازنظر متخصصان درباب میزان اهمیت مؤ فهدستنتایج بهبه باتوجه

معلم در تحقق حیات طیبه   انتخاب و تربیت معلمان شایسته، نقش ا  ویی معلم و ا تازام عملای باه 
آماوزان باا مساائل اخالقای، های دینی، تخلق به اخالق اساالمی و آشاناکردن دانشاصول و آموزه

و  یوتربیت( و  توجه باه نقاش آموزشازمانی نقش آموزشی و پرورشی )همراهی تعلیممتوجه به ه
ترتیب در ( بااه یدر موضااوع موردتاادر یروز و کارآماادبودن معلومااات معلاام )سااواد تخصصاابااه

 شدن به حیات طیبه، نقش مؤثر دارد.نائل
 طیبه ازنظر متخصصانهای مختلف محتوای برنامه درسی در تحقق حیات . میزان اهمیت نقش92جدول 

 هافراوانی گویه گویه
بر مبانی توحیدی و اصول و تأکید اجزاء و عناصر محتوای برنامه درسی مبتنی

 ۱۵ های اسالم نا ارزش

 ۱۱ دهی عناصر برنامه درسی درراستای تکوین و تعالی هویت متربیانجهت
توجه به همه  جانبه استعدادهای فطری و طبیعی وکردن زمینه ر د همهفراهم
 ۱۷ های تربیتساحت

اسالمی و ایرانی درعین  برنامه درسی بر هویت مشترک انسانی، تأکید محتوای
 ۱۰ هاتوجه به تفاوت

آموزان در محتوای های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانشتوجه به تفاوت
 ۱۱ های درسیبرنامه

 ۲۰ تزکیه بر تعلیم توجه به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم
 ۱۰کردن زمینه تقویت و پایداری هویت ملی باتأکیدبر تعمیق باورها و فراهم
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 های اسالمیارزش
 ۱۱ آموزهای درسی به نقش فعال وآگاهانه دانشتوجه محتوای برنامه

 ۱۲ ای وانوادهبه نقش پایه های درسیاعتباردادن محتوای برنامه
 

های مختلاف محتاوای مده ازنظر متخصصان درباب میزان اهمیت نقشآدستبه نتایج بهباتوجه
 تیمعلام در هادا تیتوان اذعان نمود که توجه به نقش مرجعبرنامه درسی در تحقق حیات طیبه می

 ببا بیشترین فراوانی در درجه نخست اهمیت، قرار دارد و در مرات میبر تعل هیتقدم تزک یبرا یتیترب
اجزاء و عناصار  دیخانواده همچنین تکک یاهیبه نقش پا یدرس یهابرنامه یبعدی، اعتباردادن محتوا

 یهاااسالم ناب، توجه به تفاوت یهاو اصول و ارز  یدیتوح یمبان بریمبتن یبرنامه درس یمحتوا
رشاد  ناهیمکاردن زفراهم ،یدرسا یهابرنامه یآموزان در محتوادانش یتیجنس تیهو ژهیوبه یفرد

 یهابرناماه یتوجه محتوا ت،یترب یهاو توجه به همه ساحت یعیو طب یفطر یادهاجانبه استعدهمه
 یملا تیاهو یداریاو پا تیاتقو ناهیآماوز، فاراهم کاردن زمبه نقاش فعاال وآگاهاناه دانش یدرس
 ،یانسانمشترک  تیبر هو یبرنامه درس یمحتوا دیتکک ،یاسالم یهاباورها و ارز  قیتعم دبریباتکک

شادن باه حیاات طیباه، نقاش شده در نائلترتیب اشارهها، بهتوجه به تفاوت نیدرع یرانیو ا یاسالم
 .مؤثر دارد

 های مختلف مربوط به نقش مدیران آموزشی در تحقق حیات طیبه. میزان اهمیت مؤلفه93جدول 
 هافراوانی گویه گویه

 ۱۵ هماهنگی عوامل متتلن نظام تربیتی برای دستیابی به اهداف تربیت
 ۱۷ متربیان و والدین در ارتقای کیفیت مدرسه دادن مربیان،کتمشار

 ۱۰ کاهش تمرکز و واگذاری امور و اوتیارات به سطوح اجرایی مدیریت
هههای توسههعه والقیههت فههردی و سههازمانی و حاکمیههت و توسههعه ارزش

 ۱۳ اسالمی و ایرانی بین کارکنان درراستای دستیابی به حیات طیبه

و دقت در انتتا  مدیران  ایسته برای مهدارس و  هاتوجه به  ایستگی
 ۲۰ مراکز آموز ی

 ۱۲ مربیان و والدین کردن زمینه کسب رضایت متربیان،فراهم
 ۱۷ پذیری و پاستگویی نسبت به وظاین و کارکردهای وودمسؤلیت
 ۲ گرایی و تبیین دقیق وظاینضابطه
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های مختلف مربوط به نقش د اهمیت مؤ فهآمده ازنظر متخصصان درموردستبه نتایج بهباتوجه
ها و دقات در توان تصریح نمود که توجاه باه شایسات یمدیران آموزشی در تحقق حیات طیبه، می

انتخاب مدیران شایسته برای مدارس و مراکز آموزشی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مراتاب 
 دادن مربیاان،به اهداف تربیت، مشارکت بعدی، هماهن ی عوامل مختلف نظام تربیتی برای دستیابی

پذیری و پاساخ ویی نسابت باه وظاایف و متربیان و وا دین در ارتقاای کیفیات مدرساه، مساؤ یت
هاای اساالمی و کارکردهای خود، توسعه خالقیت فاردی و ساازمانی و حاکمیات و توساعه ارز 

 زمیناه کساب رضاایت متربیاان،کاردن ایرانی بین کارکنان درراستای دستیابی به حیات طیبه، فراهم
شدن به حیات طیبه، شده در نائلترتیب اشارهگرایی و تبیین دقیق وظایف بهمربیان و وا دین، ضابطه

 نقش مؤثر دارد.
 های مختلف نهاد خانواده در تحقق حیات طیبه ازنظر متخصصان. میزان اهمیت نقش94جدول 

 هافراوانی گویه گویه
بهرای فرزنهدان و ایجهاد انگیهزه در آنهان بهرای  های اوالقهیتبیین ارزش

 ۱۲ پایبندی به آنها

های اوالقی وانهه و مدرسهه و ایفهای نقهش تالش برای هماهنگی ارزش
 ۱۷ تکمیلی در حیطه آموزش رسمی مدرسه

 ۱۲ همتوانی گفتار و کردار والدین
 ۱۲ ورزی در آنانتعامل فکری مؤثر با فرزندان برای ر د تفکر و اندیشه

 ۲۰ تقویت بنیه اعتقادی در فرزندان
 ۱۱ تبیین و ترایب الگوگرایی در فرزندان

هاای مختلاف نهااد آمده از ن اه متخصصان درباب میازان اهمیات نقشدستبه نتایج بهباتوجه
توان گفت که تقویت بنیه اعتقادی در فرزندان با بیشترین فراوانی خانواده در تحقق حیات طیبه، می

های اخالقی قرار دارد و در مراتب بعدی، همخوانی گفتار و کردار وا دین، تبیین ارز در او ویت 
برای فرزندان و ایجاد ان یزه در آنان برای پایبندی به آنها، تبیین و ترغیب ا  وگرایی در فرزنادان، 

های اخالقی خانه و مدرسه و ایفای نقاش تکمیلای در حیطاه آماوز  تال  برای هماهن ی ارز 
ورزی در آناان در مراتاب ی مدرسه، تعامل فکری مؤثر با فرزندان برای رشاد تفکار و اندیشاهرسم

 شدن به حیات طیبه، نقش دارند. بعدی اهمیت جهت نائل
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 های پرورشی در تحقق حیات طیبه ازنظر متخصصانهای مختلف فعالیت. میزان اهمیت نقش9۵جدول 
 هافراوانی گویه گویه

یان پرور ی که وود اسوه و نمونهه اوالقهی بهرای دقت در انتتا  مرب
 ۲۰ آموزان با ند.دانش

توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و 
 ۱۵ تقویت انس با قرآن

مداری و تولی سازی فرهنگ والیتایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه
جههادی و انتظهار و روحیهه  امر بهه معهروف و نههی ازمنکهر، و تبری،
 سازی استقرار دولت عدل مهدویزمینه

۱۱ 

آمههوزان ازطریههق تقویههت آگههاهی و بیههنش سیاسههی و اجتمههاعی دانش
منظور افزایش بصیرت و توانایی تحلیهل های آموز ی بهبرگزاری دوره

 مسائل جامعه در تحقق  أن سیاسی و اجتماعی حیات طیبه
۱۷ 

سهازی و تعمیهق و تهرویج درونیهای تربیتهی بهرای کارگیری روشبه
 ۱۲ فرهنگ حیا و عفاف و حجا 

های متتلهن هها و مسهؤلیتپذیری ازطریق دادن نقشافزایش مسؤلیت
 ۱۷ آموزانبه دانش

ها و آموزان ازطریق مشارکت در برنامههر د فرهنگی و اجتماعی دانش
 ۱۷ مسابقات فرهنگی

 ۱۳ های اجتماعیرتحل مسئله و مها وود کارآمدی، افزایش عزت نفس،
ههای متتلهن ترویج سهبک زنهدگی اسهالمی ازطریهق برگهزاری دوره

 ۱۱ های فرهنگیاعتقادی و برنامه

 
هااای مختلااف های حاصااله ازمنظاار متخصصااان درباااب میاازان اهمیاات نقشبااه یافتااهباتوجه

پرورشی توان تصریح کردکه دقت در انتخاب مربیان های پرورشی در تحقق حیات طیبه، میفعا یت
قارار دارد و در   آموزان باشند، در درجه نخسات اهمیاتکه خود اسوه و نمونه اخالقی برای دانش

ساازی و تعمیاق و تارویج فرهناگ حیاا و های تربیتی بارای درونیکارگیری رو مراتب بعدی، به
ت عفاف و حجاب، توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپاایی نمااز جماعات در مدرساه و تقویا

هاای مختلاف اعتقاادی و ان  باا قارآن، تارویج سابک زنادگی اساالمی ازطریاق برگازاری دوره
آماوزان ازطریاق برگازاری های فرهن ی، تقویت آگاهی و بیانش سیاسای و اجتمااعی دانشبرنامه
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منظور افزایش بصیرت و توانایی تحلیل مسائل جامعه در تحقق شکن سیاسای و های آموزشی بهدوره
های مختلاف باه هاا و مساؤ یتپذیری از طریاق دادن نقشت طیبه، افازایش مساؤ یتاجتماعی حیا

ها و مساابقات آماوزان ازطریاق مشاارکت در برناماهآموزان، رشد فرهن ی و اجتمااعی دانشدانش
امار باه  مداری و تو ی و تباری،سازی فرهنگ والیتفرهن ی، ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه

سازی استقرار دو ت عدل مهدوی و افزایش روحیه جهادی و انتظار و زمینه ر،معروف و نهی ازمنک
شادن باه حیاات طیباه، های اجتمااعی جهات نائلحل مسئله و مهارت خود کارآمدی، عزت نف ،

 اهمیت دارد.  
 های مربوط به نقش محیط یادگیری در تحقق حیات طیبه ازنظر متخصصان. میزان اهمیت مؤلفه9۶جدول 

 هاراوانی گویهف گویه
 ۱۰ ایجاد فضایی تعاملی میان مربیان و متربیان

 ۱۷ بروورداری از روح علمی و پژوهشی
 برووداری از روحیه والقیت و نوآوری برای نیل به مراتب

 ۱۲ حیات طیبه

مشارکت با سایر عوامل مؤثر در جریان تربیت برای تحقق اههداف در 
 ۲۰ سطح جامعه

لقوه وههانواده و جامعههه محلههی در تههدارک هههای بهها ناسههایی ظرفیت
 ۱۵ های تربیتیفرصت

منهد کهه زمینهه را بهرای کسهب بالنهده و هدف پویها، فضایی منعطن،
 ۱۷ های الزم در متربیان فراهم کند. ایستگی

 
های مرباوط باه نقاش به نتایج حاصله از ن اه متخصصان درماورد میازان اهمیات مؤ فاهباتوجه

توان اذعان نمود که مؤ فه مشارکت با سایر عوامال ماؤثر حیات طیبه، می محیط یادگیری در تحقق
در جریان تربیت برای تحقق اهداف در سطح جامعه با بیشترین فراوانی در او ویات قارار دارد و در 

توان به مواردی ازجملاه برخاوداری از روحیاه خالقیات و ناوآوری بارای نیال باه مراتب بعدی می
های های باا قوه خاانواده و جامعاه محلای در تادارک فرصاتسایی ظرفیت، شناحیات طیبه مراتب

های الزم در متربیاان و  مناد بارای کساب شایسات یبا ناده و هدف پویاا، تربیتی، فضاایی منعطاف،
 برخورداری از روح علمی و پژوهشی، اشاره نمود. 



 

 

 9318بهار ، 42 ، دوره جدید، شماره22سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 24

های اسااتید و باه دیادگاهبا نظار باه آنچاه در ایان ساؤال ماورد بررسای قارار گرفات،  باتوجه
کردن زمینه تحقق حیاات وتربیت در فراهموتربیت، همه عناصر مختلف نظام تعلیممتخصصان تعلیم

وتربیت، بیشترین نقش را توان گفت متخصصان تعلیمطورضمنی میطیبه، نقش مهمی دارند، و ی به
حتوای درسی و نهاد وتربیت، برای معلم و مدر تحقق حیات طیبه در میان عناصر مختلف نظام تعلیم

 خانواده، قائل بودند. 
 
 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

. درواقاع دیاآیحساب مادر هر نظام و سازمان به کردیرو نیتربه اهداف، همواره مهم یابیدست
درجهت تحقق اهداف آن نظام باشد.  دیهر نظام و نوع روابط اجزاء و عناصر آن با یهاتیفعا  ریمس

اهاداف  یدارا یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد یهانظام ریمانند سا زیدر هر کشور ن تیوتربمینظام تعل
اهاداف   ر،یکدیدارند در ارتباط متقابل با  فهیاست که عناصر مختلف آن وظ یاشدهنییتع شیازپ

 ران،یاا تیاوتربمیدر تعل نیادیسند تحول بن نکهیبعد از ا رانیا یاسالم یرا محقق سازند. در جمهور
 نیتادو یرانایو ا یساالما یتایترب یبراساس مباان تیوتربمیدر نظام تعل رییتحول و تغ جادیظور امنبه

 تیاوتربمیمطارح شاد. در نظاام تعل یدیاصاورت جدبه زیان یتایترب یهااتیفعا  ییشد، هدف غاا
مطارح شاده اسات، هادف از  اهللیبشر که قرب ا  یزندگ تیغا یدرراستا رانیا یاسالم یجمهور

به هادف  دنیرسکه راه  داندیم بهیط اتیتحقق مراتب ح یبرا یآمادگ جادیرا ا یتیترب یهاتیفعا 
تحاول  ینظار یها بیاان ر آن اسات کاه در مباانبشر است. در پاس  سؤال اول، یافتاه یزندگ یینها

 یبارا یآمادگ جادیو ا یدیمفهوم کل کیعنوان به بهیط اتیمفهوم ح رانیا تیوتربمیدر تعل نیادیبن
کساب  یبارا ناهیزمکردن فراهم ن،یمطرح شده است. بنابرا ت،یترب انیعنوان هدف جرآن به تحقق
و  یتایترب یهاتیپاک، هدف همه فعا  یو زندگ بهیط اتیتحقق مراتب ح یبرا انیدر مترب یآمادگ

 نیابه اباتوجه نیبرعهده دارند. همچن تیوتربمیاست که عناصر مختلف نظام تعل یافهیوظ نیترمهم
عنوان جامعه صا ح به نینو همچ تیترب انیعنوان هدف جربه بهیط اتیکاربرد واژه ح یعداد فراوانت

گرفت کاه در  جهینت توانیم طورنیمختلف سند تحول،  ا یهادر بخش بهیط اتیح یجلوه اجتماع
 ینظر یمبان انیسند تحول به ب یهابخش ریاز سا شتریکه ب رانیا تیوتربمیبخش اول سند تحول تعل

 است. شتریب بهیط اتیپرداخته شده، کاربرد واژه ح
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کاه در  تیاوتربمیعناصر نظام تعل نیترهای پژوهش نشان داد، مهمیافته زیپاس  سؤال سوم ن در
 رانینقاش محتاوا، ماد دبریاباتکک ینقش دارند شامل معلام، برناماه درسا به،یط اتیتحقق مراتب ح

کاه  باشادیو مدرسه و نهااد خاانواده ما یریادگی طیمح در مدرسه، یپرورش یهاتیفعا  ،یآموزش
باه تحقاق  هایژگیو نیبا دارابودن ا توانندیشد که م انیب ییهایژگیعناصر، و نیهرکدام از ا یبرا
 میدر نظام تعل بهیط اتیتحقق ح یعمل یراهکارها هایژگیو نیکمک کنند و توجه به ا بهیط اتیح
 ماهه ،یآموزشا رانیو ماد تیاوتربمیو کارشناساان تعل دیاسات یهادگاهیبه دباشد. باتوجه تیترب و

 یدارند، و  ینقش مهم به،یط اتیتحقق ح نهیکردن زمدر فراهم تیو  ترب میعناصر مختلف نظام تعل
 اتیادر تحقاق ح تیاوتربمیعناصار مختلاف نظاام تعل انینقش را در م نیشتریاذعان کرد ب توانیم
آنهاا  تیفیک یبه بهبود و ارتقا دیو نهاد خانواده قائل بودند که با یسدر یمعلم و محتوا یبرا به،یط

 شود. یاژهیتوجه و
 ییعنوان هدف غاو تحقق آن به بهیط اتیگرفت که انتخاب مفهوم ح جهینت توانیم درمجموع

جاامع  یمفهاوم اهللیقارب ا ا یعنیانسان  یزندگ ییبه هدف غا یابیدست لهیو وس یتیترب یهاتیفعا 
درصاورت  رد،یاگیطور متعادل دربر ماانسان را به یهمه شئون زندگ بهیط اتیو ازآنجاکه ح است

 تیوتربمینظام تعل یتبع آن تحقق جامعه صا ح، همه اهداف جزئهر فرد و به یبرا بهیط اتیح قتحق
تحقاق جامعاه  سازنهیزم تواندیهر فرد م یبرا بهیط اتیها محقق خواهد شد. تحقق حدر همه بخش

 هدفباشد که آرمان مکتب اسالم و  یتمدن اسالم لیتشک سازنهیدنبال آن زمصا ح در اجتماع و به
 رانیاا یاساالم یجمهاور تیوتربمینظام تعل یهدف برا نیانتخاب ا رو،نیبوده است. ازا ایبعثت انب

مهام  نیااز ا دینبا حالنیاست، اما درع یهدف متناسب و خوب ،یو آرمان ییهدف غا کیعنوان به
باه  ییهادف غاا نیااست کاه ا ریپذامکان یتنها درصورت ییغا یهابه هدف یابیغافل شد که دست

همه اجزاء و عناصر مختلف  دیبا نیشود و همچن لیتبد یاتیعمل یهاو سپ  هدف یکل یهاهدف
 هادف و تحقاق آن نیبه ا یابیداشته و نقش خود را در دست ییهدف آشنا نیبا ا تیوتربمینظام تعل

 بدانند.
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 منابع 
 .داریتهران: د ،ختهیو آم یفیک قیتحق یهابر روش یامقدمه(، ۱۳۲۵عباس ) ،یبازرگان هرند

ار هد دانشهگاه آزاد واحهد تههران  یکار ناسه نامهانی، پاو قلمرو آن بهیطاتیح قتیحق(، ۱۳۲۷صنم ) ن،یالدتاج
  مال.

 نیـیو تب رانیـا تیـوتربمیتعل نیادیـد تحـول بندر سـن بهیط اتیح گاهیجا یبررس(، ۱۳۲۳فاطمه ) نائی،یحس
 نامه کار ناسی ار د دانشگاه  اهد .، پایانوپرورشتحقق آن در آموزش یراهکارها

 .قاتیواحد علوم و تحق یتهران: دانشگاه آزاد اسالم ،یفیپژوهش ک یهااصول و روش(، ۱۳۲۷نجال ) ،یریحر
 بـهیط اتیدرخصوص ح یآمل یجواد اهللتیو آ یه جعفرعالم یآرا یقیتطب یبررس(، ۱۳۲۰) قهیصهد ،یچراا

 دانشگاه الزهرا )س(. یو معارف اسالم اتیار د، دانشکده اله یکار ناس نامهانی، پاآن یتیترب یهاو جنبه
و اهـدا   سـمیبرالیشـهر لبا آرمان میقرآن کر دگاهیاز د بهیط اتیح نییو تب یبررس(، ۱۳۲۲فرونده ) سناد،ید

 دانشگاه الزهرا )س(. یتی، دانشکده علوم تربارشد یکارشناس نامهانیپاآنها،  یتیترب
 یکار ناسه نامههانی، پااسـالم دگاهیاز د بهیط اتیح یو اجتماع یابعاد فرد یبررس(، ۱۳۲۲) نیرحسیام ،یزارع

 .یار د دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
ار هد دانشهگاه آزاد  یکار ناسه نامههانی، پابالغهالدر نهج بهیط اتیح نییو تب یبررس(، ۱۳۲۲زهرا ) ،یاسد ری 

 .یواحد تهران مرکز
وتربیـت رسـمی عمـومی مبانی نظری تحول بنیادین در نظـام تعلیم(، ۱۳۲۰رضا و همکهاران )زاده علی صادق

 ،  تهران :  ورای عالی انقال  فرهنگی. جمهوری اسالمی ایران
دانشهگاه  اتیار د دانشکده اله یکار ناس نامهانی، پاالبالغهجدر قرآن و نه بهیط اتیح(، ۱۳۲۲معصومه ) ،یقاسم
 نور تهران. امیپ
( تههران: وزارت ۱۳۲۰) رانیها یاسهالم یجمههور یعموم یرسم تیوتربمیدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر یمبان

 وپرورشآموزش
ر هد  یو تتصصه یمجلهه علمه ،یملـ یبرنامه درسـ یینها تیهد  ترب بهیط اتیح(، ۱۳۲۱) یمهد ،یمروج

 . ۳۲تا ۳۵: ۳۲،  ماره ۱۰، دوره ۱۳۲۱آموزش قرآن، سال 
اندازی حیات طیبه چشـم(، ۱۳۲۷پور، عباس )هزاوه منصوره  ملکی، حسن  مهرمحمدی، محمود و عباس مهدوی

های معلم دوره ابتدایی،  مجلهه پهژوهش در : ارائه چارچو  مفهومی برای تبیین ویژگیبرای تربیت کودکان
 .۱۳۲-۱۱۵، ۳۰،  ماره ۲۱وتربیت اسالمی، سال تعلیم مسائل

 
 


