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تربیت و اجتماع هتحلیل رابطه دو سوی

 1جواد شیرکرمی

چکیده
سـت و در  اشکی نیست که انسان موجودي اجتماعی است و منشأ نهادهـاي مختلـف بـوده و    

 یکند. هر اجتماعی ابتدا بایـد بـه تعریفـ    جریان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري از اجتماع زیست می
د. تحقیـق  کنـ بـه تبلیـغ و اجـراي آن اقـدام      و سپس نسـبت  بپردازدجامع و مطلوب از تربیت 

آنها پرداخته است. نتایج را  هحاضر، به مطالعه در زمینه تربیت و اجتماع و تحلیل رابطه دوطرف
توان در حوزه نقـش خـانواده و حکومـت در تربیـت، رابطـۀ شخصـیت و اجتمـاع، نقـش          می

ت جامع که مصادیق متفـاوتی  بندي کرد. تربی هاي تربیتی و جایگاه فرایندهاي جذب دسته شیوه
توانـد بـه    شود، می ... را شامل می هاي شناختی، نگرشی، رفتاري، ارتباطی و مهارتی و در حوزه

ناپـذیري   برنامه بودن و مسئولیت تفاوتی، بیتسهیل رشد و تعالی و شکوفایی منجر شود. اما بی
هـاي جـذب و ن، نقش رویـه گریزي و کاهش کیفیت و کارایی خواهد انجامید. بنابرای به قانون

کارگماري افـراد مسـتحق و توانمنـد و طراحـی و اجـراي        استعدادیابی در راستاي کشف و به
ها  هاي اصالحی در سطوح متفاوت (سنی، تحصیلی و شغلی) و جذب مشارکت مطلوب برنامه

 المللی) بسیار حائز اهمیت است. (محلی، ملی، بین

پذیري، توسعه. ه، شخصیت، مسئولیتتربیت، اجتماع، خانواد :واژگانکلید

j.shirkarami@yahoo.com ؛دانشجوي دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت 1.
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 مقدمه

گیـرد، تـأثیر    وعـان خـود یـاد مـی    نانسان موجودي اجتماعی است که در ارتبـاط بـا دیگـر هم   
بـرد. خـانواده، حکومـت و اجتمـاع      کند و در آرامش و امنیت به سر می گذارد، رفع نیاز می می

شـود، در خـانواده،    واده متولد میگذارند. آدمی در خان بیشترین تأثیرات را بر انسان بر جاي می
رفتارهـا و گفتارهـاي    هـا، گیرد و در نهایت با اقـدام  کند و یاد می محله و آموزشگاه زندگی می

 گذارد.  خود بر اجتماع اثر می
انسانی که تربیت درصدد است تا در ما تحقـق بخشـد، انسـانی کـامالً      ،دورکیم معتقد است   

پسـندد. در اینکـه    لکه انسانی است به شکلی که جامعـه مـی  ساخته و پرداخته طبیعت نیست، ب
تربیت  فقطتربیت وسیله تکامل اجتماعی و سازگاري با محیط مادي است، شکی نیست اما آیا 

آیـد   ال پیش مـی وس اینهمین است و متولی تربیت نباید جز به خود به چیز دیگري بیندیشد؟ 
 ). 1394که مشخصه چنین تربیتی چه خواهد بود (شکوهی، 

مبحثی وسیع، پیچیده و به قطع  ؟نقش و یا تأثیر آن در اجتماع چیست ؟اینکه تربیت چیست   
. اما یکی از مسائل اساسی این است که یک الگـوي تربیتـی بایـد تـدوین،     داردوجوه مختلف 

هاي رسمی و غیررسمی، فرهنگ، خانواده، اجتماع، نظـام   اجرا و تبلیغ شود (در مراکز و محیط
هاي سنتی یک جامعه را دارا باشد و هم مناسب با آن جامعه  ی و اقتصادي) که هم ارزشسیاس

و نیازها و مقتضیات آن باشد و هم مقدمات تعامل سازنده یک جامعه با دیگر جوامع را فراهم 
 سازد.  

 ههدف ما از انجام تحقیق حاضر، مطالعه در زمینه تربیت و اجتماع و تحلیـل رابطـه دوطرفـ      
ست. بنابراین در این راستا، نقش حکومت (سیاسـت و برنامـه)، خـانواده و آموزشـگاه در     آنها

 .دهیم می قرار بررسی مورد را اجتماعی توسعه و پذیري مسئولیت در کلی تربیت تأثیر و تربیت
 

 تربیت در اجتماع

در اى را بدون فرهنگ تلقـى کـرد، حتـى     توان جامعه و نمی دارد فرهنگی خاص ،اى هر جامعه
فرهنگ  جوامع بدوى نیز فرهنگ وجود داشته است. بنابراین اگر گفته شود که جامعه معینى بی

شناسان تعـاریف متعـددى بـراى فرهنـگ      شناسان و مردم است، تعبیرى غیرعلمى است. جامعه
هـا،  هـاى زنـدگى، ارزش   اى از شـیوه  توان فرهنگ را مجموعـه  طور کلى مى  اند، اما به برشمرده
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ى و آداب و رسوم دانست که از نسلى بـه نسـل دیگـر منتقـل     فناورتجارب، علوم و هنجارها، 
ترین و نیز آشکارترین بخش از  توان گفت که فرهنگ، نامرئی می ).1380شده است (ضمیري، 

ترین عنصر فرهنـگ را تشـکیل    ترین و اساسی ها، درونی شود و ارزش زندگی بشر را شامل می
؛ به نقل 1388و حاالت و عملکردهاي فرد و جامعه است (ملکی، دهند که منشأ همه رفتار  می

 ).1391آباد و زمانی،  از منافی شرفی
در درون نظام رسـمی   فقطها از یک نسل به نسل دیگر، ها و مهارت ها، ارزش انتقال دانش«   

 اجتماعی نیز در این امـر  هايهسایر نهادها و مؤسس  گیرد، بلکه آموزش و پرورش صورت نمی
روز هـا روزبـه   رسد که با تحول سریع جوامع بر اهمیت ایـن آمـوزش   تأثیرگذارند و به نظر می

دهنـد،   مـی   د. از میان عوامل تأثیرگذاري که بافت اجتماعی هر جامعـه را تشـکیل  شو افزوده می
ها، ارتباطات و فرهنـگ   و سرگرمی  نظام خانواده، گروهاي همساالن، نهادهاي مرتبط با ورزش

» نقش و جایگاه هریک، نظرات گوناگونی ابراز شده اسـت   و دربارهاست ترین عوامل  دهاز عم
 ).  1390(توسلی، 

سازي بسترهاي الزم براي استقرار حقوق، خدمات و رفـاه اجتمـاعی در هـر جامعـه،      فراهم   
ارتباط تنگاتنگی با وضعیت آرامش و اعتمـاد عمـومی در آن جامعـه دارد. از طرفـی، مـواردي      

روي، آزادي، حـق انتخـاب، حـق مالکیـت و      سازي (عملکردها و فرایندها)، میانـه  ر شفافنظی
. تربیت اجتماعی افراد بـا  استبخش روند اعتمادسازي  کننده و تحکیم برابري، از عوامل تسهیل

ها، پیشرفت و رفاه آنهـا در ارتبـاط اسـت     وضعیت تربیت خانوادگی، وضعیت فرهنگی، ارزش
 ).1397(شیرکرمی، 
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هـا) بـه تربیـت کلـی      شود، اجتماع (خانواده، آموزشگاه، ارزش همچنانکه در شکل مشاهده می

بر جامعـه و  انجامد و برعکس، تربیت (به عنوان مجموعه رفتار و گفتار و عملکرد هر فرد)  می
  گذارد.  اعضاي آن اثر می

 

 نقش خانواده در تربیت

نهاد خانواده در درون نظام اجتماعى جاي دارد و براى آن کارکردها و وظایف متعددى وجـود  
تأمین نیازهاى جنسـى و تولیـدمثل؛ انسـان از     :از نداترین کارکردهاى خانواده عبارت دارد. مهم

ا به حیات و بقاى او کمک خواهـد کـرد. در سـایه    هرآوردن آنلحاظ زیستى نیازهایى دارد که ب
توانـد وظـایف و    د و بهتـر مـی  شـو ارضاى نیازهاي درونى، آرامش روانی انسـان تضـمین مـی   

هاى اجتماعى خود را انجام دهد. تداوم نسل بشر مستلزم تولیدمثل است که ایـن نیـاز در    نقش
شـود. عـالوه بـر ایـن، خـانواده، نیازهـاى        شکل اصولی و هدفمند میسر مـی   قالب خانواده، به

د. افـراد مسـن و کودکـان از نظـر زیسـتى بـه       کناقتصادى و معیشتى اعضاى خود را تأمین می
کردن فرزندان از دیگر کارکردهاي خانواده اسـت؛ دوران کـودکى     مراقبت نیاز دارند. اجتماعی

عضـاى آن در ایـن مـدت مرجـع     تر از سایر موجودات است. خانواده و ا انسان معموالً طوالنی
ها و آداب زندگى و نوع رابطه با همساالن است. فرزند در خانواده در واقـع   فرزندان در ارزش
تـر   هاى اجتماعى بـزرگ  شوند و براى زندگى در محیط هاى زندگى آشنا می با هنجارها و شیوه

 ). 1380شوند (ضمیري،  آماده می
هاي نوین و صـحیح تربیتـی و    مطالعه و آگاهی از شیوه نفقداامروزه برخی والدین به دلیل «   

هـاي مسـتبدانه همـراه بـا تحقیـر و       توجه بیش از حد به کودك و یا به دلیل اسـتفاده از شـیوه  
مـد کـودك و نوجـوان    ارشـد و پـرورش صـحیح و کار   فقـدان  توجهی، موجب  سرزنش و بی

ناپـذیري در فرزنـدان     لیتتـوجهی باعـث تنبلـی و مسـئو     شوند. توجه بیش از حد و چه بی می
حـل   کنند، در واقع با دادن یک راه گیر تربیتی استفاده می هاي آسان شود. والدینی که از شیوه می

هـاي فکـر کـردن را از فرزنـد خـود       فوري به صورت تذکر و یا پند و نصـیحت، در واقـع راه  
عنـوان نـوعی     ي، بـه پـذیر  . بستر ابتدایی تشـکیل مسـئولیت  )https://impactpro.ir(» گیرند می

 شود در خانواده است. آید و تقویت می توانایی که با آموزش و تمرین به وجود می
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خانواده باید به دور از افراط و تفریط به تربیت فرزندان خود بپردازد. پدر یا مادري که بیش    
از حــد حســاس اســت و در واقــع حمایــت افراطــی دارنــد در درازمــدت فرزنــدان خــود را  

کنند. مهربانی و دلسوزي بیش از حد پدر و مـادر، ناشـی از تـرس ناکـامی      ناپذیر می لیتمسئو
هاي تربیتی مبتنی بـر   برند و روش فرزندانشان است. چنین فرزندانی در حالت اشباع به سر می

 ).1397روان،  پاداش و تنبیه براي این فرزندان تقریباً غیر مؤثر است (سایت ویکی
واده در طیف زمانی قبل از تولد و پس از تولد و در ابعاد متفاوت روانـی و  نقش و تأثیر خان   

...  جسمی، از قبیل فراهم کردن وسایل و مقدمات آسایش، وضعیت تغذیه، محبـت و توجـه و  
هـاي الزم و دریافـت    مندي از حمایـت  بسیار مؤثر است. بنابراین، رفاه فیزیکی و روانی و بهره

و مادر و نزدیکان و همچنین تعامل نزدیک با افراد آگاه، منظم و آموزش متناسب از طرف پدر 
پذیري فرد به عنوان عضوي  اي در تعلیم و تربیت و جامعه کننده عالقمند به جامعه، نقش تعیین

 کند. مفید از جامعه و شهروندي مطلوب در آینده ایفا می
 

 حکومت و تربیت

مندي همگـان را   ب، زمینه مشارکت و بهرهبا فراهم آوردن فضاى آموزشى مناس بایدحکومت «
د. از سوى دیگر، تهیه متون آموزشى متناسب با نیازهاى زمان که کنبراى تعلیم و تربیت فراهم 

هاى نوین، جوانان و نوجوانان را با آخرین دستاوردهاى علمى جهان آشنا سازد،  بتواند با روش
سریع انتقال علـوم و معـارف توجـه     هاى هاست. نهاد سیاسى باید به روش از وظایف حکومت

ریزى آموزشـى در هـر کشـورى بایـد متناسـب بـا فرهنـگ و میـراث          کافى داشته باشد. برنامه
معلمان و مربیان جامعـه را از نظـر وضـعیت     بایداجتماعى آن مرز و بوم انجام گیرد. حکومت 

م و تربیـت را بـا   معیشتى در سطح مناسبى قرار دهد تا آنان با فراغت خاطر وظیفـه مهـم تعلـی   
). بنابراین حکومت با احاطـه داشـتن بـر منـابع و     1380(ضمیري، » کیفیت مناسب انجام دهند

 امکانات یک کشور باید در توزیع متناسب، عادالنه و به موقع آن اقدام کند.
اى در رشـد و توسـعه اقتصـادى و اجتمـاعی      کننـده امروزه تعلیم و تربیت نقش بسیار تعیین   

ونه که رفاه اقتصادى جامعه و توزیع عادالنه ثروت و کاال، در رشد کمـى و کیفـى   گاندارد، هم
سزایى داشته اسـت. آدام اسـمیت معتقـد اسـت کـه آمـوزش و       ه آموزش و پرورش نیز تأثیر ب

بنـد،  پرورش عالوه بر آنکه اهمیت اجتماعى دارد، در پیشرفت و ترقی نیز مؤثر اسـت (عالقـه  
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دهی، انواع، محتوا،  میت هر کشور بر آموزش و تربیت در ابعاد جهت). نقش و تأثیر حاک1373
 ها و اجرا غیرقابل انکار است. کیفیت، روش

 
 پذیري   جامعه

-میپذیري را نیز شامل  توان گفت که تربیت جامعه با توجه به تعریفی که از تربیت داشتیم، می

پـذیري نـوعی کـنش متقابـل      پـذیري چیسـت؟ جامعـه    و با آن در ارتباط است. اما جامعه شود
ها و عناصر اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی     اجتماعی است که در خالل آن فرد هنجارها، ارزش

سازد (سلیمی  و آن را با شخصیت خود یگانه می گیردمیموجود در محیط پیرامون خود را فرا 
آن هنجارهـا و  دانند که در  پذیري را عبارت از آموزشی می ). برخی نیز جامعه1385و داوري، 

دادن پاداش و کیفـر بـراي رفتارهـاي گونـاگون،       طور ضمنی و از طریق اختصاص  ها به ارزش
 ).1385کوایل،  شوند (مک آموزش داده می

پذیري، همنوایی فرد با هنجارهاي گروهی است و هر یک از اعضاي جدید گروه بـه   جامعه   
آورد و دانسته یـا نادانسـته راه و    وه درمیپذیري، رفتار خود را موافق مقتضیات گر حکم جامعه

هـا، عقایـد و    ها، مهارت پذیري فرد را به آموختن زبان پذیرد. جامعه رسم زندگی گروهی را می
 اسـت سـازد کـه همگـی بـراي زنـدگی اجتمـاعی ضـروري         الگوهاي فکر و عمـل قـادر مـی   

اجتماعی که بـر پایـه    -نییندي است روااپذیري فر بیرو، جامعه  ). از نظر آلن1373(رابرتسون، 
خصوص نهادهاي تربیتی، خـانوادگی و دینـی شـکل    به آن شخصیت انسان تحت تأثیر محیط، 

 هـاي  راه انسـان  بـه  کـه  دانـد  مـی  فرایندي را پذیري جامعه ). بروس کوئن،1370یابد (بیرو،  می
ام وظایف انج برايهاي او را  و ظرفیت دهدمیآموزد و به او شخصیت  جامعه را می در زندگی

). همچنـین قنـادان   1387بخشـد (کـوئن،    عنوان عضوي مطلوب از جامعه، توسعه می  فردي به
ذیري را فرایند شکوفا کردن استعدادهاي افراد و فراهم کـردن امکانـات رشـد    پ) جامعه1375(

هـاي فرهنگـی یـک     یندي براي انتقال ویژگـی اشدن و در حقیقت، فر شخصیت فرد و اجتماعی
لی به نسل دیگر و امکان تعامل و تداوم فرهنگ و نیز تربیـت افـراد بـراي ایفـاي     جامعه از نس

 هاي مختلف اجتماعی دانسته است. ها و احراز پایگاه نقش
هاي عام (اعـم از رسـمی و غیررسـمی) بـه      پذیري فرایندي است که به دنبال آموزش جامعه   

فرهنگـی آن، در   هايامعه و انتظارشده و موجب تبلور قوانین رفتاري هر ج  افراد جامعه کسب
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د و ایـن  شـو  کل شخصیت روانی افراد، با توجه به نحوه مشارکت آنها در نظام آن اجتمـاع مـی  
). در واقـع، رونـد   1383کنـد (دفلـور و دنـیس،     را در شخصیت فرد ثبت می هاقوانین و انتظار

اجتماعی شدن فرد کسـب  یند اپذیري (اعم از ارادي و اجباري) از دوره کودکی و طی فر قانون
هاي فرهنگ و ساختارهاي عمومی و سازمان افکـار و شخصـیت افـراد و     شود که با ویژگی می

 نیز با نهادهاي اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظم اجتماعی در ارتباط است.
پـذیري   پذیري مستلزم سه عنصر اساسی شامل کنش متقابـل انسـانی، زبـان و تجربـه     جامعه   

رفتـاري یـاد گرفتـه و درونـی      هـاي   ها، الگو ر جریان کنش متقابل با دیگر انساند فقطعاطفی. 
رفتاري را از نسـلی   هاي  ها و انتقال شیوه شوند. زبان در حوزه تولید فرهنگ، انباشت تجربه می

کند. همچنین یادگیري شیوه ابراز احساسات و ارتباط عاطفی،  به نسل دیگر، انسان را یاري می
 ).1376فرهنگی است (ستوده،  هاي  براي انتقال ارزش عنصري ضروري

نـد از: خـانواده، آموزشـگاه، محلـه،     اپذیري، عبـارت ترین عوامل مؤثر بر روند جامعه از مهم   
هـاي الزم بـه منظـور ایجـاد      ریزي، نظارت و آمـوزش  برنامه راستاياجتماع و حکومت که در 

هـا در راسـتاي تعـالی فرهنگـی،      توانمنـدي افزایی، شکوفایی و تقویت  فرهنگ مشارکت و هم
 کنند. سازي ایفا می علمی و صنعتی، پیشرفت و توسعه، نقش کلیدي و سرنوشت

 
 شخصیت و اجتماع

گیرند که صاحب فرزند شوند، در واقـع مسـئولیت    کنند و تصمیم می وقتی دو نفر ازدواج می«
کنید، در واقـع بـه    ود را تربیت میاند. وقتی فرزندان خ سنگین و بلندمدت تربیت او را پذیرفته

تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضاي خانواده  آموزید که چگونه رفتار کنند. بی آنها می
گیـري شخصـیت و رشـد اجتمـاعی، عـاطفی و       و کیفیت ارتباط والدین با فرزنـدان در شـکل  

یط خانـه اولـین و   شناسـان معتقدنـد محـ    عقالنی فرزندان نقش و اهمیـت فراوانـی دارد. روان  
). اگرچه در گذشـته،  1395(توانا، » ترین عامل در رشد شخصیت افراد یک خانواده است بادوام

هـاي کوچـک و محـدود روسـتا، محلـه و شـهر شـکل         در خانواده و محـیط  فقطها  شخصیت
گرفت و به آسانی قابل کنترل و نظارت بود، اکنون در این امر تغییراتـی رخ داده اسـت. در    می
گیري شخصیت ایفـا   اي در شکلکننده و برجستهان امروز، زمان و مقتضیات آن نقش تعیینجه
گیري شخصیت، نقش کلیـدي و اساسـی    کند. امروزه جامعه و بلکه جامعه جهانی در شکل می
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هـاي نـوین، نقـش     ورياهـا و فنـ   اي تبدیل شده که در آن رسـانه  کنند. جهان به دهکده ایفا می
رافیایی را کاهش و ارتباط و تعـامالت را افـزایش داده اسـت (آزادي،    محدودیت مکانی و جغ

1393.( 
تعـادل   فقـدان خودمحوري (ناشی از ضعف فکري، ناتوانی و یا ضعف در درك دیگـران و     

اشتباه)، صـاحب رأي و داراي اختیـار     شود تا فرد خود را بدون خطا (یا کم روانی) موجب می
 هاي جمعی غافل شود. گاهیو از درك عمومی و آ بداندتام 
از دیگر خصوصیات ناشی از ضعف تربیتی این است که فـرد در تعامـل بـا دیگـران، غالبـاً         

جاي نگـاه معنـایی و مفهـومی، فـرد بـراي اشـخاص و         است. به »محور شخصیت«داراي نگاه 
بـه   فرد نسبت ؛ناظر بر این است »قضاوت سیاه«شهرتشان اهمیت بیشتري قائل است. همچنین 

له و مشکل را به تمـام  ئله با او مشکل (و یا اختالف) دارد، آن مسئکسی که در یک یا چند مس
 گیرد. ها را در نظر نمی ها و توانایی دهد و دیگر ویژگی شخصیت آن فرد سرایت می

افرادي که ضعف تربیتی دارند، در اظهارات، تفکرات و عملکردهایشان تعادل برقرار نیسـت     
آورند. آنها معموالً  گرایی و سفسطه رو می جو به منفعت محور و حقیقت تفکر عدالتجاي   و به

بیش از دیگران احتمال دارد که تفکر را در خدمت قدرت (کسب مقـام و منصـب) و منفعـت    
قرار دهند و منافع و امنیت خود را به منافع و امنیت دیگران ترجیح دهنـد و خـود را سـفید و    

د و معرفی کنند. بعضی دیگر یا دانسته و عمـدي، خـود را صـاحب حـق     دیگران را سیاه بدانن
 . شوند می اشتباه دچار ناکافی، شناخت اساس بر و کنند و یا ناخواسته معرفی می

شود کـه در  گریزي می مجموعه رفتارهاي مذکور، موجب دور شدن از مسیر جمعی و جامعه   
هـاي   هـا و رویـه   ی نیست، یادآوري روشنهایت، تضعیف توسعه اجتماعی را در پی دارد. شک

توانـد از   هاي نادرست و جایگزین کردن و اصالح آنها، می تربیتی گذشته و کنار گذاشتن شیوه
 کم از رشد و گسترش آن جلوگیري کند. بروز فجایع تربیتی پیشگیري و یا دست

 
 فرایندهاي جذب

مـداري   ، وجدان کاري، قانونپذیري بدون شک، تربیت در روابط، تعامل و مشارکت، مسئولیت
در کیفیت خدمات و عملکردها، پیشرفت و توسعه و کیفیت زنـدگی مـؤثر اسـت.    آن و به تبع 
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منصــبان، نقــش و تــأثیرات اساســی و  امــا در ایــن بــین، وضــعیت تربیتــی مــدیران و صــاحب
 تري دارد.  برجسته

یـا کلیـدي را بـه دسـت      هاي مهم و ند، پستابه راستی وقتی افرادي که دچار ضعف تربیتی   
هـاي آنهـا چگونـه     کنند و کارایی و کیفیت فعالیت آید و چگونه کار می آورند، چه پیش می می

است؟ اما قبل از اینکه بخواهیم و معنا و مفهوم ضـعف تربیتـی را روشـن سـازیم، الزم اسـت      
 تعریفی جامع و مورد توافق از تربیت ارائه کنیم.

ـ      همی گسترده در حوزتربیت، داراي معنا و مفهو    ، هـا تهـاي رفتـاري، گفتـاري، فکـري، حال
ها در ابعاد رسمی و غیررسمی (خـانواده، اجتمـاع و آموزشـگاه)، آشـکار و      و مهارت هاتعاد

ها،  که با تمرکز بر ایجاد تغییر در راستاي درونی کردن ارزش استضمنی، مقطعی و بلندمدت 
گیرد. بنابراین بـر اسـاس مـوارد     ات) صورت میهنجارها و انتقال تجارب (با محوریت مقتضی

 تواند به رشد و شکوفایی و نظم اجتماعی منجر شود. مذکور، تربیت انسانی جامع و اصولی می
هاي غیرهنجارمند و بـدون برنامـه    تفاوت، خانواده هاي بی با این تفاسیر، افرادي که در محیط   

هاي افراطی در  اند و یا در معرض آموزش رفتهپذیري را یاد نگ و نظم و مسئولیت اندرشد کرده
پـذیري بـاالیی ندارنـد و اگـر      اند، ظرفیت مسـئولیت  ابعاد رفتاري، فکري و گفتاري قرار داشته

... بـه   پست و یا منصبی را به دست آورند، یک جامعه را از نظر اقتصادي، اداري و اجتماعی و
دهد که بر  تی آنها را تحت تأثیر قرار میکشانند. روند تربیت افراد، وضعیت شخصی تضعیف می

 پذیري هر فرد اثرگذار است. میزان مسئولیت
 

 
 پذیري : رابطه طولی بین تربیت، شخصیت و مسئولیت2شکل 

 
محـور   مد (تکاهاي ناکار ها و صافی از طریق دریچهدر واقع با رسوخ افراد دچار ضعف تربیتی 

اي (باندي)  هاي شخصی و زنجیره هاي همگانی در راستاي منافع و خواسته و غیرجامع)، ثروت
محـور)   رابطـه  بـه طـور عمـده   رود و با تصـاحب بـدون ضـابطه (    هدر می  و به شودمیصرف 
 شود.  و مد روز می یابدمیگریزي گسترش  ها و مناصب، قانون پست

 

ی تربیت وضعیت پذیري تیت مسئولوضعی   وضعیت شخصیتی 
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 پذیر هاي جذب و ارتقاي غیرجامع و آسیب : روش3شکل 

 

منظـور جـذب و یـا      هاي انسان متنوع و متفاوت است. بـه  خصوصیات، توانمندي و قابلیت   
اي از خصوصـیات شخصـیتی، عالیـق و     هارتقاي درجه و مسـئولیت، افـراد بایـد بـه مجموعـ     

ها مجهز باشند. در صـورتی کـه فـرد یـک و یـا چنـد مـورد از         ها و ویژگی ترجیحات، قابلیت
هـا بـا    در انجام درست کار و فعالیت و مسئولیت به قطعهاي الزم را برخوردار نباشد،  مشخصه

اي از  مجموعــههــاي اســتعدادیابی  شــود. بنــابراین الزم اســت تــا سیســتم مشــکل مواجــه مــی
هاي مورد نیاز را تدوین و بر اساس مطالعات انطباقی، در سطوح مختلف ابتدا و حین  مشخصه

 هاي آموزشی و اصالحی اقدام کنند. طراحی برنامه راستايخدمت در 

 
 

ها و  و عالیق متعادل، درك ارزش هاتهاي رفتاري و گفتاري، عاد حوزه شد هاي مورد نظر (لحاظ مالك
 پذیري هنجارها، مهارت و توانمندي، سازگاري و انعطاف

پذیري و  ها، مسئولیتالعمل توانایی فکري و اخالقی، حاالت و عکس نشده لحاظ هاي مالك
گشایی و  حیه مشارکت و همکاري، عالقمند به مشکلمداري، رو قانون

 اندیشی، درك مقتضیات زمانی و مکانی چاره

 خصوصیات شخصیتی
 
 ــاري و  حـــــوزه اي رفتـــ

 گفتاري
 توانایی فکري و اخالقی -
 حاالت و عکس العمل -
پــــــــذیري و  مســــــــئولیت -

 مداري قانون

 عالیق و ترجیحات
 عادات و عالیق متعادل 
 هـــــــــــا و  درك ارزش

 هنجارها  
 روحیه مشارکت و همکاري -
گشـایی و   عالقمند به مشـکل  -

 اندیشی چاره
 

 ها قابلیت و ویژگی
  

درك مقتضــیات زمــانی و   -
 مکانی
   مهارت و توانمندي 
ــزان  - ــط و  می ــت رواب و کیفی

 تعامالت
  ــازگاري و ســـــــــــــ

 پذیري انعطاف
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 تعلیم و تربیت آموزشگاهی

مطـرح  فراگیـر اجتمـاعی    ايامروزه در تمام کشورهاي دنیا آموزش و پرورش به عنوان پدیـده 
هـاي   هـاي مختلـف آمـوزش و پـرورش، حفـظ ارزش      است و با وجود تفاوت در میـان نظـام  

اجتماعی، گسترش و ترویج دانش، مهارت و فنون، انتقال و حفـظ میـراث فرهنگـی و آداب و    
اي از اهمیت خاصی برخوردار است. اما با توجه به اهـداف و وظـایفی    رسوم، براي هر جامعه

ال مطرح است که آیا آموزش و پـرورش  وشود این س رورشی دنبال میکه در نظام آموزشی و پ
به عنوان نهاد رسمی و فرهنگی تاکنون توانسته است به اهداف مورد نظر دست یابـد؟ تـاکنون   

هـا نقـش داشـته و چـه میـزان در       این نهاد تا چه حدي در جلوگیري و یـا کـاهش ناهنجـاري   
). نقـش آمـوزش و   1389وده است؟ (مباشـري،  بهداشت روانی و رفتاري افراد مختلف مؤثر ب

هـا و   هاي درسی (آشکار و پنهان)، محیط آموزشی، محتوا، معلـم، روش  پرورش در ابعاد برنامه
 ... قابل بحث و بررسی است. رفتارها و

آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی و آموزشی رسـالت بسـیار سـنگینی را در ارتقـاي        
اش تأمین زیرسـاخت عناصـر فرهنگـی جامعـه      ن نهاد که وظیفه اصلیفرهنگی جامعه دارد. ای

تواند نقش بسیار اساسـی   است در حمایت، پشتیبانی و بهسازي و اصالح الگوهاي فرهنگی می
سازي پس از نهاد خانواده به عهده این نهاد ارزشمند اجتماعی اسـت؛   ایفا کند. استمرار فرهنگ

اي را در  کننـده  توانـد نقـش تعیـین    اساسی اجتمـاعی مـی   ها و بنیادهاي نهادي که با زیرساخت
). منظـور از آمـوزش و پـرورش، بـه حرکـت      1392جامعه بر عهده داشـته باشـد (جعفربـاي،    

هـا بـا هـدف شـکوفایی      زندگانی انسـان  طیبشري است که  هجانب یند توسعه همهادرآوردن فر
دیگر وظیفه آمـوزش و   گیرد. از طرف فکري، جسمی، احساسی، اخالقی و معنوي صورت می

تربیت آموزشگاهی و یا تدریس یک شخص و یا یـک درس معـین بـه حسـاب      فقطپرورش 
آموزشی در جوامع امروز کوشـش دارنـد کـه     هايهآید. در حقیقت مدارس و سایر مؤسس نمی

طـور جـدي     هاي گروهی و طرح مسائل اجتمـاعی بـه   خصوصیات اخالقی را با اجراي برنامه
فه آموزش و پرورش است که شاگرد را هم فردي شایسته بـار آورد تـا داراي   عملی کنند. وظی

صفات خوب انسانی باشد و هم او را به عضوي مؤثر براي جامعه تبدیل کند تـا فـردي مفیـد    
جامع و کمال یافته از خصوصیات روحی،  يبراي دیگران باشد. معموالً شخصیت به عنوان امر

شود و خصوصیات اخالقـی و طبیعـی هـر     فرد تعریف میعقلی، بدنی، جسمانی و حرکتی هر 
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دهد. معلـم مقـدار زیـادي از وقـت خـود را در ایـن        فرد بخشی از شخصیت او را تشکیل می
هاي تـازه بیـاموزد،    به شاگردانش مطالب متنوع، مفید و دانش فقطکند که نه  کوشش صرف می

مناسـب هـدایت کنـد     راستايرا در  بلکه در رفتار آنها تغییراتی به وجود آورد و روحیات آنها
دهـد و افـراد مـورد نیـاز جامعـه را       آموزان شکل مـی  ). معلم به رفتار دانش1393(محمدزاده، 

درسی، سـازمان مدرسـه     به عقیده متخصصان آموزش و پرورش، برنامه بنابراینکند.  تربیت می
اهمیـت معلـم ارزش   و وسایل آموزشی، هر چند که اهمیت خاص خود را دارند اما در برابـر  

؛ کـاوه،  1387سازد (آمار،  بخش و سودمند می چندانی ندارند، زیرا اوست که همه آنها را نتیجه
شـده    ساز شـناخته  ). بنابراین نهاد آموزش و پرورش، به عنوان محیطی ویژه و سرنوشت1391
 که گذراندن مراحل مختلف آن بر دیگر مراحل زندگی انسان نیز مؤثر است.  است 

هاي درسی با  یکی از مسائل مهم دیگر محتواي آموزشی است. در صورتی که محتواي کتاب   
قوه درك و فهم مطابقت داشته باشـد، در ایجـاد انگیـزش و تحریـک حـس کنجکـاوي مفیـد        

کننـد و در امـور تحصـیلی موفـق      خواهد بود و در نتیجه، آنان بهتر مفاهیم درسی را درك مـی 
هـاي   ی به سمت انحرافات پیدا نخواهند کرد. اغلب محتواي کتابشوند و در نهایت گرایش می

هـا بیشـتر بـه     درسی، بر اساس حیطه شناختی (دانش و فهمیدن) تدوین شـده و در ارزشـیابی  
وار  شود که به تجزیه و تحلیل عقلی مرتبط نیسـت و بـه حفـظ طـوطی     همین سطوح توجه می

هـا و   هـا، توانمنـدي   رسی، نیازهـا، ظرفیـت  دهی تأکید دارد. در تدوین کتب د مطالب و باز پس
هاي متفاوت را باید مدنظر قـرار داد (معاونـت اجتمـاعی و پیشـگیري از وقـوع جـرم،        قابلیت
هـاي آموزشـی و نقـش آن در تربیـت      ). با توجه به رسالت آموزش و پرورش در حوزه1383

در راستاي انطبـاق و   انسانی مطلوب و متناسب با مقتضیات زمانی، محتواهاي آموزشی نیز باید
 ها و در مواجهه با نتایج حاصل از دنیاي جدید باشند. پاسخگویی به نیازها و پیچیدگی

 
 تربیت و توسعه اجتماعی

طوري که حرکت و ارتقاي مستمر کل جامعه و ساختار   توسعه مفهومی بسیار گسترده دارد، به
شـک،   ). بـی 1371شـود (تـودارو،    تر را شامل مـی  نظم اجتماعی به سوي زندگی بهتر و انسانی

شهریان، همسـایگان، آشـنایان و ... را دارد و بـه نظـم و کـار و       نوعان، هم فردي که دغدغه هم
و امیدوارانه به آینـده  است اندیشی  ها و چاره دهد و در پی خلق ایده تالش و قانون اهمیت می
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و همواره جویـاي حـال اعضـاي    طور بالقوه قابلیت کسب اعتماد اجتماعی را دارد   نگرد، به می
 دیگر اجتماع است.  

هاسـت.   هاي علمی، روانی (رفتاري و فکـري)، ارزشـی، عـادات و روش    تربیت، شامل جنبه   
هـاي   اند، ظرفیت تبدیل شدن به مهره شکل جامع تربیت شده  خوبی و به  بنابراین افرادي که به

یک جامعه را به پیش بکشانند تا  ارزشمند و مولدي، که با خصوصیات برجسته و طالیی خود
 هاي ترقی، تعالی و پیشرفت را بپیماید در خود نهفته دارند.  دروازه

و تمرین عملی متناسب آن، بستر مناسبی است تـا  » داد و ستد«تالش براي آموزش و تفهیم    
داقت آموزان در مسائلی نظیر رعایت حقوق دیگران، صـ  مربیان بتوانند از آن براي تربیت دانش

داشتن، پرهیز از نیرنگ و دروغ، اجتناب از حرص و طمـع، ترغیـب بـه تفکـر و حسـابگري،      
شناخت سود و زیان، رعایت حریم، عدالت، انصاف، وفاي بـه عهـد، خـدمت و هشـیاري در     

 .)www.taamolnews.ir(گیري کنند  ... بهره روابط اجتماعی و
ي ارتباطی، رقابت سالم، پاسخگویی نسـبت  پرداختن به اموري نظیر مشارکت، توسعه نهادها   

به مردم، تأمین حقوق شهروندي و حاکمیت قانون، مستلزم عزم بنیادین نظـام تعلـیم و تربیـت    
براي پرورش شهروندانی مناسب و مؤثر به منظور زندگی و ایفاي نقش مؤثر و مطلوب اسـت  

داف تربیت شـهروندي مـؤثر   تواند در تحقق اه هاي زیر، می ). بنابراین فعالیت1378(محمدي، 
 باشد:

 ؛ها بیشتر بر ایجاد استقالل و خوداتکایی مبتنی باشد فعالیت .1
هـاي ملـی و    آموزان با نیازها، مسائل و حوادث جـاري و مسـئولیت   موجب آشنایی دانش .2

 ؛فراملی شود
 ؛هاي ملی و محلی شود ها و ارزش شامل یادگیري مطالبی در مورد تاریخ، سنت .3
بی در مورد فرهنگ، قوانین، قواعد و مقررات باشد (فتحی واجارگاه، موجب آموزش مطال .4

1381.( 
شهروندان آگاه به حقوق و وظایف خـود، بـه نحـو مـؤثر و معنـادارتري در رونـد زنـدگی           

توانند مدیریت کنند (امین  و همچنین زندگی فردي خود را بهتر میکنند میاجتماعی مشارکت 
و استفاده از توان اجتماعی افراد، کمک بسیار مؤثري در حیطه  ). از طرفی، شناخت1394زاده، 
ها و استعدادهاي اعضاي جامعـه در ابعـاد رسـمی و غیررسـمی      برداري مطلوب از ظرفیت بهره
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هـاي   افزایـی و تشـکیل انجمـن    هـم  راسـتاي باشد. تسهیل روند ارتباطات ملی و فراملی در  می
هـاي مـؤثر در تغییـر اوضـاع      جـویی از اهـرم   چـاره یـابی و   لهئهاي مس مختلف با طرح و برنامه

 جویی اقتصادي و زمانی است. نامطلوب و بهبود وضعیت، همراه با صرفه
 

 گیري نتیجه

ند. بدون شـک، سـالمت و شایسـتگی و یـا     اآن جامعه  پیکره هدهند اعضاي یک جامعه تشکیل
بستگی دارد. بنـابراین،   فرهنگی آنها -فساد و کجروي افراد به کیفیت تربیت و محیط اجتماعی

خصـوص در سـنین     گذاري براي تربیت صحیح و سالم و آموزش و هدایت افـراد (بـه   سرمایه
گـذاري بنیـادین اقتصـادي، اجتمـاعی، اخالقـی و فرهنگـی در        تر) در واقع نوعی سرمایه پایین

ـ   ترین عوامل مـرتبط بـا تربیـت، مـی     ). از مهم1375شود (فخري،  جامعه محسوب می ه تـوان ب
هـا اشـاره کـرد. اگـر ایـن مـوارد دچـار تحجـر و          ها و برنامه فرهنگ و سنت، قوانین، سیاست

پذیري الزم و کافی را با مقتضیات زمانی و مکـانی نداشـته باشـد،     گرایی شود و انعطاف واپس
خصـوص در ابعـاد   بـه  تسـهیل تربیـت،    راسـتاي قطعاً آنگونه که شاید و باید ظرفیت الزم در 

 شود.  اي فراهم نمی عهاي و توس حرفه
از طرفی، تربیت انسان تحت تأثیر ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و    

هـاي   تعامل و روابط قرار دارد. آموزش و پرورش در ابعـاد رسـمی و غیررسـمی و در محـیط    
هـاي   هخانه، آموزشگاه، محله و اجتماع بر تربیت کلی انسان مؤثر است و بدون شـک مشخصـ  

ها و خصوصیات در هر جامعه، بر روابط، نظم، قانونمداري،  فرهنگ، رسوم، ترجیحات، ارزش
 کارایی و در نهایت توسعه اجتماعی آن جامعه مؤثر است.
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 : عوامل مرتبط با تربیت کلی افراد جامعه4شکل 

 
هاي اقتصادي، اجتماعی و رفتاري با تأکید  متنوع در حیطهپذیر و  هاي انعطاف امروزه آموزش   

کوشـی   پذیري، عادت دادن به سخت هاي تمرین زندگی و مسئولیت محوري در حوزه بر تجربه
شکوفایی آنها و تشویق و ترغیب به سمت کارهـاي   راستايو کشف استعدادها و راهنمایی در 

بازدید، عبـرت (داسـتان)، ایفـاي نقـش،      هاي آموزشی مناسب نظیر کارگیري روش عملی، با به
هاي محلی بر اساس مفاهیم کلیدي و با استفاده از آگهی،  هاي غیررسمی (نظیر آموزش آموزش

همه در اصالح فرد و جامعه و تسهیل و تسریع پیشرفت و حرکت رو به جلـو در   ،بنر و غیره)
 .استکننده  یک جامعه بسیار مؤثر و تعیین

 

 

 حاکمیت

 آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی (خانواده، آموزشگاه، اجتماع)

 تأدیب

 مقررات

 تربیت

ن و سایر آموزش بزرگساالن (والدی
 شهروندان)

ریزي و حمایت هبرنام  

مشارکت (محلی، 
لمللی)ا ملی، بین  

 آموزش اصالحی
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	Abstract
	Cities are facing higher risks than other areas against climate change because of population growth and complex patterns of infrastructure and services. The effects of these changes have many consequences on health, social welfare, and human capital. ...



