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خاص اجتماعی شدندو معنای عام و 

جامعهیا)شدناجتماعیهایفرایندکهنیستتوضیحبهنیازی•
معنایدودرروندمیکاربهخاصوعاممعنایدودر(پذیری

اجتماعیرازمظوعاممعنایدرروند،میکاربهخاصوعام
وزندگیشیوهآنطریقازکودککهاستفرایندیشدن،
.وگیردمیفراراخودجامعهمطلوبوقبولموردرفتار

.کندمیکسباجتماعیهویتوشخصیت



دو معنای عام و خاص اجتماعی شدن

آمادگیکودکترتیباینبه.شوندمیهمنواوهماهنگجامعهفرهنگبافراینداینطیافراد•
.کندمیکسبدیگرانباتفاهموجامعهیکدرعضویتبرایراالزم

هماهنگی و هم نوایی



عناصر تاثیر گذار بر اجتماعی شدن عام

وخانهدرزندگیآغازازبلکهنیست،مدرسهازپذیریتاثیربهمنحصرشدناجتماعیعامنوع•
وهخانواد،اولیهمحیطمجموعدر.شودمیشروع(تولدازپیشحتییا)تولدبدوازخانواده

نوعنایدرفرهنگیوطبیعیمحیطوهمساالنجمعی،ارتباطوسایلها،زبانیهماطرافیان،
.استموثرشدناجتماعی



اجتماع پذیری خاص

نهادهایمسئولیتحیطهکهداریمکاروسرخاصپذیریاجتماعباعامشدناجتماعیمقابلدر•
موزشآایویژهیامندساختاردستگاهشدن،اجتماعینوعایندر.گیردمیقراررسمیاموزش

.کندمیمنتقلفردبهراانتظارموردوشدهبینیپیشهنجارهایوها

هنجارهای پیش بینی شده و مورد انتظار



شدهیبینپیشهنجارهایوهاآموزشایویژهیامندساختاردستگاهپرورشوآموزشنوعاین•
،استشدهریزیبرنامهپرورشوآموزشنوعاین.کندمیمنتقلفردبهراانتظارموردو

طشرایوگیردمیقرارهادولتحاکمیتونظارتزیرپرورشواموزشکهزمانیمخصوصا
.شودمیاعمالآنبرخاصی

حاکمیت دولت

آموزش و پرورش



جامعه پذیری در مدرسه

حتیودهخانوااختیارازکهاستشدهنظارتوآرادیپذیریاجتماعینوعیگفتبتوانشاید•
پذیرفتهیبراافراد.استیکنواختویکسانهمگانبرایوجبریحدیتاواستخارجفردخود
معینشینقایفایبابتوانندتاکنندطیرامسیراینبایدبزرگجامعهدرعضویتوشدن

.سازدبرآوردهراجامعهانتظارات

ختییکسانی و یکنوا



تنیسنظرمورداخصطوربههامهارتوفنونوعلومآموزشجاایندرکهشویمیادآورباید•
هبآندهیشکلدرمدرسهکهاستمطرحهایینقشواجتماعیپرورشحالعیندربلکه

هایژگیویازاینشایداستقالبیرفتارهایموجدحدیتاوکندمیعملیافتهسازمانصورت
شارکتمبرایرااعضاساختناجتماعیفراگیرصورتبهخواهدمیمدرسهکهاستجدیدعصر
.؛بگیرداختیاردراجتماعیزندگیدرموثر



بایدمدرسههبلکنیستواطالعاتدانشونظریمعلوماتانتقالتنهامدرسههدفدیگرعبارتبه•
رکیم،دونظریهبههاایندر.سازدآمادهآیندهوامروزاجتماعیزندگیدرمشارکتبرایرافرد

استیاوسیلهپرورشوآموزشگویدمیکهشویممینزدیکفرانسویمعروفشناسجامعه
هانسلطولدررابشریجامعهوکندبرقرارآشتیجامعهوفردمیانمفیدجهتدرخواهدمیکه

سازدابدی

هآشتی میان فرد و جامع



واعیاجتمموضوعیبهفردکردنتبدیلبرایآموزشازفرایندیراپذیریجامعه،اسکات•
هاینقشواجتماعیهویتآنطیکهمستمریفراینداست،کردهتوصیفجامعهدرعضوی
شخصیتدگیرمیفراراخودجامعهدرزندگیشیوهفردوشوندمیپرداختهوساختهاومکتب

.کندپیداراجامعهیکعضوعنوانکهشودمیآمادهوکندمیکسباجتماعی
وهاتظرفیفقطنههامهارتوفنونومعلوماتانتقالضمنبایدمیمدرسهترتیباینبه•

اخالقیاتهتنبیوتشویقونظرالقایوسازیالگوطریقازبلکهدهدرشدرافردهایاستعداد
دفرکهنگذاردوبیاموزداوبهرابزرگجامعههایروشپذیرشومطلوبرفتاروجامعه

.گذاردبیرونپاجامعهشدهتعییناهدافوهاخواستمحدودهازآزادانهیاناخوداگاه



مثال آمریکا

اینکندمیتجربهرااجتماعیشدهنظارتفضایموجوداموزشیفضایدرفردترتیباینبه•
.استشدهتصریححالیدروتلویحیجاییدرنظارت

ومدجهانیجنگپایانتانوزدهمقرناواخرازآمریکادرکهشودمیگفتهنمونهعنوانبه•
ماعیاجتنظارتنظارتاینهدف.بودشدهاعالم«اجتماعینظارت»عمدتاتحصیلهدفجهانی،
عمومی،رفاه،فردیهایآزادیارتقایبهداشتقصدنهایتدرکهبوداجتماعیاصالح

یشرفتپکارهایوسازاجتماعیاصالحایناصلیکارهایوساز:یابددستمدنیتوروشنگری
ازانجامدمیهجامعدردگرگونیبهافراددردگرگونیکهپنداشتندمیهاآمریکاییبود،فردی

صلیاابزاردارد،فردخودنقشوهاارزشبرسودمندیتاثیراتکهآنبرعالوهآموزشرواین
.هستنیزاجتماعیپیشرفت



ح و هدف این بود که معلوم شود چگونه می توان مدارس را به ابزارهای کارآمدتری برای اصال•
. پیشرفت فرد تبدیل کرد

اصالح و پیشرفت فرد



امریکامثال

.استحاکماوزندگیبرچوناست،آموزدانشروزمرهوزندگیمرکزمدرسهآناننظربه•
تبدیلوجامعهبهترفهمبرایجوانانسازیامادهدرنیرومندبسابزاریمدرسهاجتماعیسازمان

لیدیکوظایفازیکیاستداللایناساسبر.استجامعهبرایبخشثمراعضاییبهانان
انجوانبرایهاییفرصتکهدهندسازمانچنانرامدرسهکوچکجامعهکهبوداینمدرسان

هایشیوهتواناییبترتیاینبه.شوندتبدیلبزرگسالجامعهکارایاعضایبهبتوانندتاشودایجاد
.شدتقویتجواناندرسنجیدهومستقلاجتماعیعمل



دیدگاه بوردیو

تولیدباز»آموزشیسیستموظیفهاستمعتقدکهداریمکاروسربوردیونظریاتبامقابلدر•
دورکیمهکطورآنکلیکعنوانبهجامعهفرهنگانتقالمتضمنموضوعایناست«فرهنگی

فرهنگتولیدبازوفرهنگتولیدبازوفرهنگانتقالآنازمظوربلکهبودنخواهدکردمیطرحم
..استمسلططبقه



دیدگاه بوردیو

لوهجمشروعراهاآنوکندتحمیلدیگرانبهراخودهاینمادکهداردقدرتسلطههایگروه•
ونندکتلقیترارزشباراآننمایند،تعریفخوددیدگاهازرافرهنگتوانندمیآنان.دهد

درنشدابنیانعنوانبهراآنخواهندمیوهستندآنجویوجستدردیگرانکهسازندوانمود
.دهندجایپرورشواموزشنظام

گروه  های قدرت و تحمیل نماد ها



دیدگاه بوردیو

نظامزیرادکنمیبرخوردفرهنگیسرمایهعنوانبهمسلطفرهنگبابودریو•
فرهنگیایهسرم.شودتعبیرقدرتوثروتبهتواندمیمسلطفرهنگآموزشی

تبعیضایجادابونشدهتوزیعمساویشکلبهطبقاتیساختارهایمیاندرحتی
بوردیوریهنظاین.استگذارتاثیراموزشموفقیتدرزیادیاندازهتاطبقاتی

.استگرفتهقرارشدیدانتقادمورد



نقد دیدگاه بوردیو

ایواقعیراههیچاندگفتهوانددانستهخودسرانهرافرهنگازتعریفیچنینپذیرشمنتقدان•
.نداردوجودهافرهنگخردهدیگربرمسلطفرهنگبرتریدادننشانبرای

!برتری فرهنگ مسلط بر دیگر خرده فرهنگ ها؟



شدهرحمطشدناجتماعیپیرامونکهمتاقضگاهاهدافومختلفهاینظریهوجودبهتوجهبا•
یکردکههاشاخصبرخیبتوانشایداما.یافتدستآنازواحدیتعریفبهنتوانشاید

مییلالتحصفارغمدارسازکهراآموزانیدانشرفتاریونظریهایویژگیمطلوبوضعیت
.رسیدآنازمتعادلیمفهومبهکندمیتعریفشوند،

ادلیدستیابی به مفهوم متع



فرصت هایی که مدرسه به ما می دهد

اتفاقبهقریبتاکثریبهایمدرسهتحصیالتتعمیمواستمرارفرایندومدرسهتاسیسمسلمقدر•
اوردهایدستوآمدهوجودبهآنپیرامونکهامکاناتیوهافرصتها،موفقیتباجامعهاعضای

نتوانمیورودمیشماربهحاضرعصررهاوردهایمهمترینازیکیداشتهپیدرکهمهمی
.گرفتکمدستیاکردانکارراآناجتماعیوفردیاثرات



اجرای.شودهگرفتمثبتبهرهحداکثربشریعامنهاداینازکهشوداتخاذهاییروشبایدپس•
وعلومترعمیقهرچهومستمرفراگیریوموثرومفیدومندنظامشده،فکردرسیبرنامهیک
وماشورکفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهومهارتیوفکریرشددرموثرینقشفنون
.استداشتهجهاننقاطسایر

هره حداکثر  ب
مثبت



اجتماعی شدن در مدرسه

ودورههردرآموزش.شودنمیخالصهفنونوعلومآموزشدرتنهاشدناجتماعیمفهوماما•
ورشپراجتماعیسالمرابطهورزی،اندیشهاخالقی،پرورشباهمراهجدیدچهوقدیمچهزمانی

روشالحاصبایدکهاستبودهمتعالیارزشهایبهنهادنارجودوستیانسانمعرفتها،خالقیت
روابطازاوشخصیتساختنوفردپرورشکهاستبدیهی.افزودآنبرنیزراهارفتاروها

.نیستجدابشریجامعهوکشورفرهنگیسطحارتقایوسالماجتماعی

ارزشهای متعالی



اجتماعی شدن در مدارس

کهیصورتدرانسانیعلوموزبانآموزشخصوصبهمختلفدروسمتاسبوصحیحآموزش•
میند،ئکمثبتگیریبهره«جهانی»و«خودی»جامعهفرهنگیمیراثازوشوداموختهدرست

.کنداایففرهنگباوفرهیختهبرازندههایانسانپرورشدرایکنندهتعییننقشتواند



نعیدرتواندمیفرهنگاینشمولجهاناسالمیهایارزشوملیفرهنگصیانتوحفظ.•
.برانگیزدرادیگرانبهاحترامحسودوستیبشریابی،هویتوملیغرورتقویت

غرور ملی و هویت یابی



اجتماعی شدن در مدارس

آموزشدانبرحاکم(هایپرنسیپ)اصولازیکیبهوآوردوجودبهراالمللبینوملیتفاهم•
موزشآاستملیهویتازصحیحدرکمقومجغرافیا،وتاریخشناختومطالعه.شودتبدیل
ارزشهباحتراموتعلقاحساسشهروندی،وظایفوحقوقچونمقوالتیتواندمیشناسیجامعه

احساسووفاداریاجتماعیتعهدمنشی،آزادخواهی،عدالتحسملل،واقوامباورهایوها
.اوردوجودبهفرددرراخاطرتعلق

درک صحیح از هویت ملی



آسیب ها و موانع نظری و اجرایی

، وسیع و بحث آسیب ها و موانع  نظری و اجرایی در مقابل فرایند اجتماعی شدن مطلوب و ایده آل•
: بیرون از حوصله این مقال است، اما به چند مورد آن اشاره می شود



اولین آسیب

این،هستنددانشجوواموزدانشنحویبهمامیلیونیهفتادجمعیتسومیکحدودمروزها-1•
شکیلتگوناگونزبانوهالهجهدارایاقواموهاگروهازواندپراکندهایرانسراسردرجمعیت

جمعیتارفشافزایشدلیلبهآموزاندانشکمیرشدامااستاستقاللوخوشحالیمایهکهشده
بدهددستازراخودتناسبآموز،دانشتعدادبهمعلمنسبتکهاستشدهموجب



انفرادینظارتواخالقیواجتماعیپرورشبرایوکندغلبهکیفیتبرکمیتدیگر،عبارتبهو•
دچاررشپروونماندباقیفرصتیآموزان،دانشهایکمبودومسائلبهرسیدگیونزدیکاز

.شودمشکل

ت غلبه کمیت بر کیفی



اولین آسیب 

مطالعاتازپسبایدکهاستظریفیودقیقمساله،هازبانواقوامتکثروهافرهنگخردهوجود•
مگانیهاجتماعیفراینددرشدهریزیبرنامهالزمهماهنگیوویژهشناسیجامعهوشناسیمردم
ضاتتعارو(کردنفکرمحلی)گرایخاصکشمکشموضوعویژگیاین.شودفصلوحل

.دهدمیقرارخطرمعرضدرراهمگانیوعامشدناجتماعیفرایندواستمختلف



اولین آسیب

رادنشاجتماعیفرایندهماهنگیتواندمیمتفاوتاعتقاداتوباورهاومفاهیموجودهمچنین•
.کنداختاللدچار

هماهنگی فرایند اجتماعی شدن
وجود مفاهیم و باورها و اعتقادات

متفاوت 

اختالل



دومین آسیب

.استاملمتکومستمرفرایندیشدناجتماعیشد،گفتهکهچنانمدرسهوخانهمیانتضاد-2•
راهاییدتضاوهاهماهنگیناهمگانیآموزشگریایعاموخانوادهفرهنگخردهبینفراینداین

گونهاینشودمیمنجرآموزدانششخصیتیودرونیناپذیرپایانتضادبهکهشودمیموجب
ایجادرسهمدوجمعیارتباطوسایلومدرسهدرونوبیرونمحیطبینتواندمیهمچنینهاتضاد

.کندناهماهنگی

اط تضاد وسایل ارتب
جمعی و مدرسه



آسیب های سوم تا پنجم

وتساههلوگوگفتباهمراهومنشانهآزادفرهنگکهمستبدانهوآمیزتحکمفرهنگسلطه-3•
.آوردباربهمطلوبیپذیریاجتماعتوانمنیکند،میاختاللدچارراتسامح

اینانوادهخووالدیناجتماعیشرایطازبرآمدهآمیزتبعیضوچندگانههایبرخوردورفتارها.4•
.کندمیافزونرامتضادتااثیر

ازتاسمتکیآنبهجدیدمدارسکهمعیارهاییوفرمباایفرامدرسهنهادهایمیانتضاد-5•
.استعرصهاینشدهشناختههایتضاددیگر



چنین.ندکتقویتوتشویقرانوآوریوخالقیتوآزادفکریبایدآموزشیمحیطاالصولعلی•
بهالهمساین.استتناقضدرنابجاتعصباتوقشریگریخشونت،اعمالباایرویهومشی

راخوداموزشیهیمحیطدرهنجارهاوهاارزشوباورهاباوخورداخالقیپرورشدرخصوص
.دهدمینشان

آزاد فکری و خالقیت و نوآوری
ات اعمال خشونت، قشریگری و تعصب

نابجا



ارنددراخودخاصپرورشمقتضیاتکهمدرسهنهادباایمدرسهفرانهادهایحضورحالهربه•
رایندفواموزدانششخصیترشدوشوندگوناگونتضادهایوکشمکشایجادتوانندمی

.سازنداختاللدچارراپذیریاجتماع



ا و ضوابط در مجموع به نظر می رسد که مدرسه نیاز به یک بازاندیشی و بازسازی نظری و معیاره•
مستقیم را از جدیدی دارد تا بتواند در برابر این کشمکش ها و تضادها روی پای خود بایستد و راه

.  کندمیان پیچ و خم های  فرهنگی امروز  ایران انتخاب 

نیاز به بازندشی و 
بارسازی نظری


