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صفحه208



کلیات

ناسیشجامعهمطالعهمورداجتماعی،پدیدههرمثلواستاجتماعیپدیدهیکپرورشوآموزش•
15ص.است

زندگیمختلفجوانببانیزفتاریوراجتماعیعلومدیگرهایرشتهشناسی،جامعهبرعالوه•
ورتسنجیدهفهمواقعدر.دارندکاروسرپرورش،وآموزشجملهازانسان،اجتماعیوگروهی
چندیاایتهرشمیانرویکردازاستفادهمستلزماجتماعی،هایموقعیتدرانسانرفتارتردرست

.استایرشته



کلیات

یماستفادهعلمیروشازاجتماعی،هایپدیدهمطالعهدررواینازواستعلمشناسیجامعه•
17ص.کند

نرفتباالازهمزمانطوربهجدید،دوراندرپرورشوآموزشجذابیتکهاستاینبرنظر•
18ص.شودمیناشیآنپیچیدگیافزایشواهمیت

یاجتماعفراگردهایوالگوهاعلمیتحلیلازاستعبارتپرورشوآموزششناسیجامعه•
19ص.پرورشواموزشنظامدردخیل



کلیات

ووزشامبزرگهاینظام.اندیافتهتمرکزمهم،زمینهسهدرپرورش،وآموزششناسیجامعهمطالعات•
20ص.آموزشیهایمحیطدرتعاملو،خاصآموزشیهاینهاد،پرورش

نهادوانعنبهراآنغالباکنند،میمطالعهراپرورشوآموزشکارکردی،شیوهبهکهشناسانیجامعه•
دافاهتحققوها،سازمانهایفعالیتوهانقشسازمانی،هایکارکردوساختارلحاظازو-اجتماعی

31ص.دهندمیقرارنظرمد-آنمقاصدو
میکیکتفیسلطهوگرسلطهیاندارودارامتمایزگروهدوبهرااجتماعیهاینظامتضادهاینظریه•

22ص.کنند
خودیککالساثردرداشته،نظرمدارتضاداندیشهمدرسه،شناختیجامعهتحلیلدرکهارلزویالرد•

ص.برندیمسربهدائمیتعادلیبیحالتیکدر(امریکا)مدارسکهنویسدمیمعلمیشناسیجامعه
23

-روانیائلمسبریافتهشهرتورواجروزافزونطوربهسواینبهدومجهانیجنگازکهتعاملیرویکرد•
24ص.کندمیتاکیداجتماعی



رویکرد سیستمی: کلیات

گوناگوناجزایمتقابلهایکنشوروابطوکلیفمظامیکپردازیمفهومسیستمی،رویکرد•
25ص.سازدمیمیسرمدلیکچهارچوبدرراآن

میتاکیدانسازمدرونیفراگردهیتحلیلبهفقطشناسی،جامعهدرنظریهایرویکردازبعضی•
26ص.دهدنمیرخخالءدرفراگردهااینولیکنند

. برای یک سازمان، محیط عبارت است از تمام سازمان های همکار یا رقیب•
برایافرادیمالیفمنابعتازه،افکارمواد،اطالعات،خودمحیطازسازمانیاسیستم.داددرون•

29ص.کندمیدریافتدروندادصورتبهآندراشتغال



رویکرد سیستمی: کلیات

نامیدهروندادبگردد،میبرمحیطبهمختلفاشکالدرکهسازمانیاسیستمکارحاصل:برونداد•
29ص.شودمی

.استخشیچریاسیکلیصورتبههافعالیتسیستم،یکدرکهدهدمینشانبازخوردمفهوم•
وفتالیتدریسفچارچوبتواندمیمدلاینپرورش،وآموزششناسیجامعهباارتباطدر•

باآنهاقابلمتروابطوآموزشینظامدرنظرموردعناصرواجراآن،مبنایبرتاگیردقرارتحلیل
30ص.شوندمشخصیکدیگر



کلیات

کهتاساینپرورش،واموزششناختیجامعهمطالعهبرحاکماصلاولین•
منظورنبدی.آیدمیدستبهعلمیشناسیروشبهمربوطمعرفتودانش

31ص.شوداستفادهتحقیقعینیهایروشازباید
دروسازیکیقرن،ربعسهازبیشپرورشوآموزششناسیجامعه•

32ص.استبودهاجتماعیوتربیتیعلومهایرشتهدانشگاهی
وجامعه،مدرسهبهنسبتکاملتریبینشپرورشوآموزششناسیجامعه•

،یتیتربشناسیروانمثلدیگر،دروسکهکندمیفراهمآموزاندانش
قادربدانتنهاییبهپرورشوآموزشتاریخوپرورشواموزشفلسفه
33ص.نیستند



کلیات

پرورشوآموزشفلسفهوتربیتیشناسیروانباهمراهپرورش،وآموزششناسیجامعهدانش•
عملیورفتاریهدفهایپرورش،وآموزشهایمشیخطوهایهدفتعییندرتواندمی

34ص.باشدمددکارکالسومدرسه



جامعه و آموزش و پرورش

35ص . آموزش و پرورش به معنی اعم، مترادف با جامعه پذیری است•
36ص.نداشتایآگاهانهمنظوروهدفپرورشوآموزشابتدایی،سادهجامعهدر•
کارکردیکصورتبهکهاینازقبلکارکردیهرارزشکهاستآنبراجتماعیتکاملقانون•

37ص.دبرسثبوتبهرسمیغیرطوربهبایدابتداشود،تثبیتجامعهقبولموردورسمی



جامعه و آموزش و پرورش

وقدستازایهالهدراحتماالجوانتر،نسلبهگروهدستاوردهایانتقالمنظمهایکوششاولین•
38ص.استپذیرفتهشکلدینیاعمالواعتقاداتحول

38ص.استانسانخودپیداییقدمتبهایپدیدهرسمی،غیرچهرسمیچهپرورشوآموزش•
هایایشآزمگذرانیدنمستلزمبزرگساالندنیایبهخردساالن(ورودآیین)پاگشاییمراسم•

زییاتجواردان،تازهکهآمدمیوجودبهاطمینانطریق،بدین.بودفرساطاقتگاهیوسخت
39ص.اندگرفتهیادراآندرزندگیبرایالزمهایمهارتوجامعهفرهنگ

هماهنگایبروسایلییافتنیاایجادبهراانسانهمکاری،ضرورتاجتماعی،تکاملفراگرددر•
39ص.ساختوادارگروهیسازی



جامعه و آموزش و پرورش

تاثیرتحتنیزدیگرینحوبهپرورشوآموزشکهشدموجبنوشتاریوگفتاریزبانتوسعه•
طوریبه،بزرگاجتماعیهایگروهیااجتماعاتقالبدربشرافرادیگانگیواتحاد.گیردقرار
40ص.شودپذیرامکانآنهادرتریگستردهاجتماعیوظایفوساختارتفکیککه



جامعه و آموزش و پرورش

جامعهدرکهنافذیاجتماعینیروهایواقع،در•
ویژهمدارسبعدقروندروورودآیینابتدایی،

درآوردندوجودبهرانوشتنوخواندنتعلیم
41ص.فعالندهمچنانبزرگتریمقیاس

واسیسیهاینظامابتداییاشکالفقطسادهجامعه•
مامتفاقدتقریبارو،اینازوداشترااقتصادی

ردکارک.بودپیچیدهیجامعهدرموجودتمایزهای
یاخانوادهطریقازعمدتاپرورشوآموزشهای

گروهگوناگونهایفعالیتدرفردمشارکت
41ص.گرفتمیصورتاجتماعی



آموزش و پرورش در محیط اجتماعی

رامواقعیتکهاستپذیرامکانموقعیآموزشگاهی،رسمیپرورشوآموزشدرستفهم•
42ص.کنیمتلقیجامعهمسئولیتآن،معنایوسیعتریندرراپرورشوآموزش

ردراکودکپرورشیواموزشیوظیفهمدرسه،.شودنمیشروعمدرسهباپرورشوآموزش•
43ص.استشدهآغازپیشاپیش،او،پرورشوآموزشفراگردکهگیردمیعهدهبرزمانی

فاوت،مترفتارهایورسومبامختلفهایخانواده.موثرندماتربیتدرمحلهاهلوهمسایگان•
وها،آشتیودعواهادرگیریها،وهافعالیتانواعمحله،وکوچهجالبمراکزمحلی،هایگروه

44ص.طلبندمیفعالهایپاسخماجانبازکمابیشها،تجربهاینهمه...
وداردامنهتنوع،استموثرماتربیتدرداریم،دسترسیبداناندازهچهتاکهاینبهبستهطبیعت•

توالیوز،روشبتضادپرندگان،،حیواناتگیاهان،درختان،خاک،–طبیعیچیزهایپیوسته
45ص.استپایانبیطبیعتدنیای...وپرستارهآسمانهوا،واقلیمگوناگونیفصول،



جامعه و اموزش و پرورش

بازندگییامحضتنهاییدرزندگینشده،ارضاوشدهارضاامیالها،حرمتآرزوها،وهاامید•
لگوهایاگیریشکلبهمجموعدروشوندمیمحسوبآموزندهوزاتجربهمواردواقعی،دوستان

47ص.کنندمیکمکمابهرفتاریوشخصیتی
نامیدهپرورشوآموزشفراگردیچنیننتیجهمواردیدرومعرفتوعلمکسبفراگردگاهی•

48ص.شودمی
ص.اختندپردگروهیزندگیفعالیتیااجتماعیامریافراگردیکمفهومبهپرورشوموزشآ•

48



آموزش پرورش به عنوان نهادهای اجتماعی

ماعیاجتنهادهایشوند،میعملیآنهاطریقازفوقاساسیوظایفکههاییشیوهیاساختارها•
دهند،میکیلتشراجامعهاصلیهاینهادپیداییمبنایکهکارکردهاییبنابراین.شوندمینامیده

:ازعبارتند
تولید نسل و تعیین خویشاوندی-1•
تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ جامعه از نسلی به نسلی دیگر-2•
تولید و توزیع کاالها و خدمات،-3•
تدارک برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار و حفظ نظم اجتماعی-4•
49ص . رابطه انسان با ماورای طبیعت-5•



مفهوم و ساختار نهاد

50ص. آن به عنوان امری رسمی استپذیرش و تصدیق اجتماعی نهادی شدن یک امر به معنای •
:  ساختار نهاد اشاره می کند به •
. سازمان و تشکیالت، وسایل و ابزاری که مورد استفاده نهاد قرار می گیرد-1•
ندرسوم قواعد، هنجارها و روش هایی که در ایفای وظایف و کارکردهای نهاد رعایت می شو-2•
51ص . که در خدمت نهاد بوده وظایف و کارکردهای آن را انجام می دهندافرادی -3



ویژگی های نهادی  اجتماعی

کیخدمتدرکهراایاندازهووسعتهربایافتهسازمانگروههرکهاستآنمعمولشیوه•
الیتفعیاامریکانجامیافتهسازمانشیوهرانهادمفهومنامیده،موسسهاست،اجتماعینهاد

53ص.بدانیماجتماعی
وانداضحووتشخیصقابلآشکارکارکردهاینهانیاآشکارندیاعمومانهاد،یککارکردهای•

53ص.استیافتهموجودیتهاانبخشیدنتحققبرایاساسانهاد
ر،کارگزاعنوانبهانسانافرادمشارکتبهخودوظایفدادنانجامبرایاجتماعیهاینهاد•

خود؛ارادهومیلبهنهکندعملهانهادانتظاراتطبقبایدکارگزار،مقامدرانسانولینیازمندند،



ساختار و قواعد مقررات رفتاری

قرفدچارکههاییخانوادهفرزندانبامقایسهدرفرهیخته،هایخانوادهکودکانمدرسهدر•
56ص.برخوردارندبیشتریتحصیلیپیشرفتازهستندفرهنگی

شمارهبسازماناجتماعینیازهایکنندهارضاآمده،پدیدرسمیروابطضمنرسمیغیرروابط•
57ص.روندمی

میوضعویژهایرفتاریمقرراتوموازینخود،کارکردهایدادنانجامبراینهادها•
عهدهانهادهموسساتدروظایفیکهافرادیهدایتلحاظازرفتاریهایانگارهومقررات.کنند

57ص.دارنداهمیتشوند،میدار



منزلت اجتماعی

یکممردکهمعنابدینسازند،میبرخورداراجتماعیپایگاهیاازمنزلتراخوداعضایها،نهاد•
فرضشپیوباورهادارند،عضویتسازمانییانهاددرکهافرادیاجتماعیمنزلتبهراجعجامعه،

58ص.شوندمیقایلهایی
نهادرگزارانکایاشودواقعتغییرمنشاتواندمیجدیداعضایراهیابی:تغییربرابردرمقاومت•

برایمقاومت،گونههررغمعلیوداردضرورتتغییرکهشوندمتقاعدنحویبهاستممکن
یاهادنروابطوساختاروکلیبینیجهانوهاهدفتغییربهموجود،وضعسازیدگرگون

59ص.گمارندهمتانهایسازمان
طحسایندر.فرهنگیهاینظامدرونمسائلهایحلراهمنزلهبههانهادتلقی:هنجاریاصول•

رفتارترلکنوتنظیمهایرویهوساختارهاکهاستهنجاریاصولبهاشارهشناسان،جامعهمنظور
60ص.کنندمیتجویزرا



تحلیل نهادی آموزش و پرورش

ارتندعبآنهااهمکهکندمیاستفادهنهادچندینازخودمردماجتماعیپرورشبرایامروزجامعه•
61ص.دینوخانواده،(مدارس)پرورشوآموزش:از
التتسهیوامکاناتتدارکبرایدرکوششپرورش،وآموزشاندرکاراندستوکارگزاران•

62ص.دهندمیقرارنظرمدراجامعهنیازهایواهدافاموزشی،
ها،اندبیرستراهنمایی،مدارسها،دبستانها،کودکستانازایراننوینپرورشوآموزشنظام

یستاسزمانازنظاماینایجادمقدمات.استشدهتشکیلعالیآموزشموسساتوهادانشگاه
63ص.شدفراهمشمسیهجری1232درعلوموزارتوشمسیهجری1228سالدردارالفنون

راخودرزندانففراترآموزشخصوصی،معلمانوسیلهبهمرفههایخانوادهمکتبی،تعلیماتازبعد
فارسیککالسیکتبتدریسطریقازوبوددینیغیرغالباآموزشی،چنین.کردندمیفراهم
64ص.گرفتمیانجام



نظام آموزش و پرورش ایران

الیتفعها،مشیخطسازمان،بهناظرپرورش،وآموزشنظامنهادیتحلیل•
رشپروواموزشنظامبوده،آنفرهنگیمحتوایوارزشینظامنهادی،های

66ص.سازدمیشناختودرکقابلتاریخی،اندازچشمیکدرار
خدمینمستتربیتبهغالبا{شاهرضاسلطنتدورهدر}ایمدرسهآموزش•

بهرهبیآنازمردماکثریتنتیجهدروانجامیدبوروکراتهاوکشوری
67ص.ماندند

نآافزونروزتقاضایوپرورشوآموزشضرورتواهمیتشدنآشکار•
ایتازهاقداماتبهملزماردولتاجتماعی،مختلفقشرهایسویاز

یبتصوبهاجباریتعلیماتقانونشمسی،هجری1322سالدرلذا.ساخت
واجباریابتداییاموزشتعمیمبهملزمدولتآن،موجببهکهرسید

68ص.شدآتیسالدهطیهمگانی



نظام آموزش و پرورش ایران

ریروشنگسوادتعمیمومنشانهآزادهایارمانبهپرورشوآموزشنظاماولیههدفهایگرچه•
درپرورشوآموزشنظامولیبودند،ناظرنوینیاجتماعیوفرهنگیهایارزشالقایومردم
هایسیاستوساختارفلسفه،ازپیرویوبیگانهآموزشیهاینظامدادنقرارمدلباعمل

68ص.گماشتهمتاقداماتیوهابرنامهها،رویهتثبیتومعرفیبهآنها،آموزشی
هایزشارتضعیفجامعه،اقتصادناپایداریوسیاسینوساناتنظیرای،عدیدهعواملاحتماال•

نبودنروشن،غربیپرورشوآموزشالگوهاینسنجیدهاقتباسوتقلیدسنتی،ودینیواخالقی
دگیپراکنوروستاوشهربینجمعیتتوزیعتناسبعدمپرورش،وآموزشنظامهایهدف

روابطویارضمالکیتبرمبتنیاقتصادی-اجتماعیهاینظامهمهازباالتروآنهاجغرافیایی
69ص.بودندموثررعیتیاراب



منطقه ای کردن آموزش و پرورش

: آموزش و پرورش عبارت بودند ازمنطقه ای کردن هدف های •
مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش-1•
.  جلوگیری از تمرکز و تصمیم گیری برای حل مسائل در محل-2•
عه اموزش و تجهیز منابع محلی و تشویق مردم به مشارکت در سرمایه گذاری فعالیت های توس-3•

پرورش
سب آنهاتعیین اولویت های محلی و منطقه ای در برنامه ها و فعالیت های آموزشی و اقدام بر ح-4•
موکراتیک کمک به رشد اجتماعی مردم به منظور ترویج و کار بستن شیوه ها و سیاست های د-5•

71ص . 



منزلت نهاد آموزش و پرورش

گوناگونایهفعالیتیکدیگرباپیونددرآنهادهندمیتشکیلراجامعهاجتماعیسازماننهادها•
جامعهرلکنتوتداومتثبیت،بهراهاینازوآورندمیدرنظموقاعدهتحترااجتماعیزندگی

72ص.شوندمینایل
وموزشآمنزلتوپایگاهکهشودمیمالحظهبنگریمآموزشینظامبهدیگرگاهنظرازاگر•

ودانشیمبادلهوانتقالکشف،بهنهاداینبودنموظفدلیلبهآن،هایسازمانوپرورش
73ص.استکردهپیداالعادهفوقواعتبارارزشحتیویافتهارتقاجدیدمعرفت



کارکردهای آموزش و پرورش

و.دهدمیانجامدوهریاجامعهدرفردجامعه،برایکارکردهاییچهپرورشوآموزشنهاد•
چیست؟نهادهاسایرباآنرابطه

مقاصدواهدافتحققمهمابزارهایپرورش،وآموزشهاینهادامروز،جوامعاغلبدر•
77ص.روندمیشماربهاجتماعی

میوجودهبپرورشوآموزشبرایکارکردهاازایگستردهدامنهانتظارات،اینبهگوییپاسخ•
هوظیفجوامعهمهمورددرآنها،اجتماعیاهمیتوعلمیاعتبارتعیینوگذارینامکهاورد

است؛دشواری



کارکردهای آموزش و پرورش

. مشکل الینحلی نیستتعیین و تشخیص بعضی کارکردهای آموزش و پرورش •
.دارندرانهنوآونقشدیگربعضیوکارانهمحافظهنقشپرورشوآموزشکارکردهایازبعضی•

78ص



انتقال فرهنگ 

79ص . دچون فرهنگ ذاتی نیست، الزم است که به هر نسل جدیدی آموخته شو•



اجتماعیمنظوربهاجتماعیوفرهنگیروسموآدابوهنجارهاها،گرایشها،ارزشانتقال•
ینابرپذیریجامعهاساس.گیردمیصورتجامعهجدیدهایمسل(اجتماعیپرورش)کردن

آموزشوپرورشطریقازبلکهشود،نمیزادهشخصصورتبهانسانکهاستاستوارواقعیت
80ص.شودمیتبدیلشخصیکبهاجتماعی



گزینش و تخصیص

عنوانبهجامعه،نهادهایبهوفاداریهایارزشالقایباپرورشوآموزش:اجتماعینظارت•
81ص.کندمیعملاجتماعیکنترلکاروساخت

بهجانسنامتجامعهیکتبدیلبرایمهمیوسیلهرسمی،پرورشوآموزش:اجتماعییگانگی•
82ص.استمشترکهویتوفرهنگتقویتوتوسعهطریقازیکپارچهویگانهایجامعه



یگانگی اجتماعی و  نوآوری و تغییر

اللتدپرورشوآموزشکارانهمحافظهنقشبرغالیاکردیم،اشارههابدانکهکارکردهایی•
کار،روینیتربیتپذیری،جامعهفرهنگی،بازآفرینیبهآنهاطریقازآموزشینظام.دارند

83ص.پردازدمیاجتماعییگانگیواجتماعیکنترلگماری،کاروگزینش
جامعهمقابلرد.کندمیتاکیدفرهنگیمیراثحفظبرداشتگذشتهبهگرایشسنتیجامعه•

مندعالقهجدیدیاجتماعشرایطونیازهاباآنهاانطباقوفرهنگتولیدها،ارزشتغییربهپیشرفته
83صاست



نوآوری و تغییر

اشاعهزمینه،ایندرپرورشوآموزشدیگرکارکرد•
اصولبرعلم.استسنتیباورجایبهعلمیباورهای

طرحلزممستبوده،استوارانتقادیارزیابیعینیتآزمایش،
84ص.استمداومآزمونوپرسش

ینوسازسویبهرادرکهاستکلیدیپرورش،وآموزش•
تبدیهیاازامروزهنوع،اینازعباراتی.گشایدمیجامعه
عنوانهباساساپرورشوگذشته،آموزشدر.شوندمیتبقی

85ص.بوداعتناموردکارمحافظهنهادی



پرورش سیاسی

لوم سیاسی از مفهوم پرورش سیاسی که در ع. پرورش سیاسی، فراگرد القای فرهنگ سیاسی است•
ش ها و به فراگردی که از راه آن، افراد جامعه، نگر. اهمیت خاصی برخوردار سات، اشاره می کند

86ص . احساسات مربوط به نظام سیاسی  و نقش خود در آن را کسب می کنند
ل مالحظه کارکردسرمایه گذاری مورد توجه صاحب نظران علوم اقتصادی استف و تحقیقات قاب•

88ص . تای در نیم قرن گذشته در ارتباط با جوانب اقتصادی آموزش و پرورش انجام گرفته اس



جامعه پذیری

89ص .  جامعه استافراد اجتماعی کردن یکی از کارکرد های عمومی آموزش و پرورش، •
گروهدیگروقبیلهخانواده،:ازبودندعبارتوپرورشآموزشهایکانونابتدایی،جامعهدر•

89ص.داشتعضویتانهادرفردکهاجتماعیهایبندی
ردکارکتاآمدپدیدمستقلاجتماعینهادیکعنوانبهایمدرسهرسمیپرورشوآموزش•

90ص.دهدانجامآید،برآنعهدهازتوانستنمیدیگرخانوادهکهرااجتماعیپرورش



تعریف جامعه پذیری

واهنجارهها،ارزشبافردهمنواییوهمسازیمعنایبهپذیریجامعه•
90ص.استاجتماعیوگروهیهاینگرش

.استیانسانهایجامعهگوناگونیبهشدناجتماعیفراگردمحتوای•
افرادود،خمقتضیاتوشرایطبهدتوجهباایجامعههرکهمعنابدین

ونهچگآموزدکهمیخودکودکبهاسکیمومثالدهد،میپرورشرا
91ص.کندموافقتخویشازقطبیسرمایمقابلدر
تحملد،باشپاداشبیوشاقفردبرایوقتیخود،خودیبهانضباط•

هکاستمیسرخوبیبهموقعیهنجارهارعایتوتحمل.استسوز
92ص.بداندخویشیهاهدفتحققوسیلهراآنهافرد



تعریف جامعه پذیری

ا،هنگرشواجتماعیهاینقشپذیری،جامعهفراگرد•
ردفبهراهانقشآنبهمربوطهایگرایشوانتظارات

93ص.آموزدمی
افرادیردبتواندبایداثربخشوکارسازاجتماعیسازمان•

وعواطفها،گرایشمجموعهکند،میتربیتکه
93ص.بیافریندپایداروشدهدرونیاحساسات



فرهنگ، جامعه پذیری و شخصیت

باجامعهنگفرهیافتهتکوینفردشخصیتآنطیکهاستاهمیتحایزجهتآنازپذیرجامعه•
93ص.شودمیواقعموثرانبرخودخاصهایویژگی

ایهتجربهحاصلراآننظرانصاحباغلب.استشدهتعریفمختلفطرقبهشخصیت•
93ص.انددانستهاجتماعی

کند،نمیپیدادرشها،استعدادوهاقابلیتطبیعیشکوفاییاثربرخود،خودیبهفرد،شخصیت•
هایجربهتازدرجاتیوزبانکاربرددرورزیدگیمتقابلفهایکنشمستلزمامراینبلکه

95ص.استعاطفی



عوامل رشد شخصیت

ی می جذب و دروننمادین،  هر کس، فرهنگ جامعه خود را از طریق رساله زبان و سایر ارتباطات •
.  کند

:  عواملی که در رشد شخصیت انسان دخالت دارند عبارتند از•
تجربه بی همتای شخصیتی-5تجربه گروهی -4فرهنگ -3محیط طبیعی -2وراثت -1•

. وراثت به منزله مواد خام شخصیت است•



عوامل رشد شخصیت

سبحبرراانسانرفتاریهایتفاوتکهآمدهعملبهفراوانیهایکوشش:طبیعیمحیط•
98ص.کندتبیینانسان،زندگیطبیعیمحیطتغییرات

اهمیتبیعیطمحیطنقشازبیشترهاسنتنقشانسان،رفتارتشکلدرکهکرداذعانتوانمی•
98ص.دارد

.رودمیمارشبهکنندهکنترلومسلطعاملندرتبهولیاستموثرونافذعاملطبیعیمحیط•
99ص



عوامل رشد شخصیت

بندیورتصیکمعنیجامعهیکاعضایهمهبینمشترکاجتماعیهایتجربهاز:شخصیتوفرهنگ•
اصطالحاواستجامعهآناعضایبیشترشخصیتمعرفوشاخصکهآیدمیپدیدشخصیتیویژه

99ص.شودمیخواندهاجتماعی(خوی)منشیااساسیشخصیتیانماییشخصیت
زندگیردهایفراگدرکهاستجنینیصرفاکهزیرااست،خودفاقدزندگیآغازدرفرد.گروهیتجربه•

بهشخصیتدرشدرفراگردترینمهمخود،تصورتشکلکهگفتبتوانشاید...استسهیممادربدن
100ص.رودمیشمار

میقرارتاثیرتحتپیوستهمختلفیهمگنانیاهماالنهایگروهبهکودکان:شخصیهمتایبیتجربه•
.وندشمیرویارویمختلفیهایرویدادباوگیرندمیآموزشمتفاوتیومتعددمعلمانازگیرند

101ص.نداردارتجربهآننظیرکامل،طوربهدیگرکسهیچکهمعنابدین.همتاستبیکسهرتجربه•
ص.باشندانییکسهایشخصیتدارایکهکردپیداتواننمیرانفریدوهیچکهگرفتنتیجهباید•

101



«خود اجتماعی»نظریه های پیدایی و رشد 

وایابد؟میدستخودازتصوریبهچگونهشخص:ایآینهخود•
ادامهگیزندسراسرکهپیچیدهوتدریجیفراگردیطیراخودمفهوم

.آوردمیدستبهیابد،می
رالهمرحسهیاعاملسهخود،بهاگاهیفراگرددرکولیهورتنچارلز•

:استدانستهموثر
.  تصور شخص از جلوه ای که او نزد دیگران دارد-1•
نندکمیاویجلوهدربارهدیگرانکهقضاوتیازشخصیتصور-2•
(ارتحقیانخوتمثال)شخصیتناخوشیاخوشخصوصیعاطفه-3•

102ص.جلوهآنبهنسبت



«خود اجتماعی»نظریه های پیدایی و رشد 

کودکهکاستاینبزرگسالیهایسالدروکودکیاواندرآینهکارطرزمیاندیگرتفاوت•
103ص.ردگیقراردارد،نزدیکتماساوباکهفردیهرواکنشتاثیرتحتعمیقااستممکن

مردمانباروابطوتعاملطریقازخودکشفوتشخیصکهبردپیمهمامراینبهگرچهکولی•
ردفراگطریقازچگونهاجتماعیخودعمال،کهندادتوضیحهذا،معشود،میحاصلدیگر

104ص.کندمیپیدااجتماعیخودشخص،چگونهوآیدمیپدیداجتماعیتعدیل



(دگرعام)دیگری به طور اعم

بازیایهفعالیتحسببرمثالیمرحلهسهدرراخودشکوفاییوپیداییمید•
.استدادهتوضیحکودکان

بهکودکمرحله،ایندر(سالگیسهتایک)بازیازقبلیاآغازینمرحله-1•
.کندکدرراآنهامعنایکهاینبدونپردازدمیاطرافیانرفتارهایواعمالتقلید

102ص
ردنکبازیبهعمالکودکمرحلهایندر.(سالگیچهارتاسه)بازیمرحله-2•

فهمدیمرابزرگساالناعمالورفتارمعنایایاندازهتاوپردازدمیدیگراننقش
105ص.دهدمینقشتغییرداردکهحالیبهبستهولی

کودکها،هتجرباندازچشمگسترشبا(سالگیپنجتاچهار)قاعدهبابازیمرحله•
عددیمتهاینقشهمزمانطوربهبایدانهادرکهگیردمیقرارهاییموقعیتدر
.گویدخپاسزمانیکدرافرادازتعدادیانتظاراتبهبایدیعنیگیرد،عهدهبررا

105ص



دیگری به طور اعم

استهاییقضاوتوانتظاراتها،نگرشازفردکلیتاثیربهاشارهاعم،طوربهدیگریازمنظور•
.دارداوبهنسبتاجتماعیگروهکه

وکندمیبعیتتاعمطوربهدیگرانازهمیشهکهاستایبازیچهفردکهکردتصورنبایدالبته•
.نداردخودشخصیتگیریشکلفراگرددرسهمیخود

دیگراناثیرتتحتعمدتامفعولی،وفاعلیجنبهدوازمطلباینتوضیحبرایمیدهربرتجورج•
اندازهتلفمخافرادشخصیتتکوینورشددر.گیردمیشکلدیگرانبهواکنشدروداردقرار

107ص.استمتفاوتمفعولیوفاعلیوجوهنسبیسهمو



مبارزهنوانعبهراپذیریجامعهاوکهدانندمیدارندآشناییفرویدزیگموندآثارباکهکسانی•
.استلیکونگرشمقابلنقطهدرکاویرواننگرشمثالکند،میتلقیجامعهوفردمیانای



طوربهارفردفرویدولیاست،جامعهوفردمیانهماهنگ،سازگاریکتصویربهمایلکولی•
ظهمالحجامعهمقرراتوقواعدواجتماعیبندهایوقیدافکندندوربهگرایشحالدرمداوم

107ص.کندمی
این انتظرات یکی از دالیل بروز مشکل در همنواسازی فرد با انتظارات اجتماعی، عدم توافق درباره•

108ص . است



جامعه پذیری از راه نقش های اجتماعی

:  داردحداقل دو وجه آموختن یک نقش •
ن یادگیری انجام  دادن وظایف و تکالیف نقش و ادعای امتیازات و حقوق مرتبط به آ-1•
108کسب نگرش ها، احساسات و انتظارات متناسب با نقش ص -2•



جامعه پذیری از راه نقش های اجتماعی

:  نقش ها و پایگاه های اجتماعی دو گونه اند•
.  با سایر ویژگی به فرد محول می شوندجنس، سن، نژاد آنهایی که بر حسب -1•
109ص . و تالش فردی محقق می سازدانتخابآنهایی که از طریق -2•



جامعه پذیری و کنترل اجتماعی

یتظرهمنرفتارنیزوآن،رفتاریانتظاراتازایمجموعهمتضمنوضعیتیهردرنقشمفهوم•
110ص.استدیگرشهاینقازمتقابل

موجباته،کرداعمالخوداعضایبرنظارتوکنترلوسیلهبدانجامعهکهآشناییواصلیطرق•
:ازعبارتندسازد،میفراهمرااجتماعینظمیاانتظام

.  ننداجتماعی کردن اعضا، به طوری که آنان بخواهند که مطابق انتظارات جامعه رفتار ک-1•
.  ی کنداعمال فشار گروهی بر فرد به طوری که  او ناچار شود تا با گروه همنوایی و سازگار-2•
که اقدام کنترل و تسلط از راه اعمال زور و قدرت که غالبا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد-3•

111ص . از دوط ریق پیشین با مانع  با شکست مواجه شوند



جامعه پذیری و کنترل اجتماعی

ازبسیاریدرعادات،ورسوم.دهدمیشکلماآرزوهایوعاداترسوم،بهشدناجتماعی•
صرفمستلزمکهزندگیروزمرهوعادیاموردرشماربیهایگیریتصمیمازراماموراد،

سازد؛میاسودهاست،انرژیووقت
سازمانهبرسمیغیرهایگروهازرااجتماعیکنترلخطیروظیفهامروز،جوامعشدنترپیچیده•

113ص.استکردهمنتقلرسمیکارگزارانوها



پرورش سیاسی

داد؟تشخیصراآناساسیهایویژگیتوانمیچگونهوچیستشهروندی•
کومتحباارتباطدرراپرورشوآموزشمهمنقشکهبودندکسانیاولینازارسطووافالطون•

114ص.دادندقرارتاکیدموردشهروندیو



پرورش سیاسی

سواالتبهموجههایپاسخارائهدشواری،(1969)ماسیاالس•
:داندمیزیردالیلازناشیگذشته،درراشهروندی

یحاتلوشهروندی،آموزشمفهوممتداولوپسندمردمبرداشتدر-1•
راهازآگاهانهطوربهمدنیوسیاسییادگیریکهبدشدهفرض

ص.گیردمیصورتدیگرآموزشیهاینهادیامدرسهدرآموزش
116

اصطالح.بودمبهمیذهنیمفهومشهروندی،پرورشوآموزش-2•
برایوهنجاریجنبههموداشتتوصیفیجنبههمشهروندی

.آمدنمیبهعملکوششیوجه،دواینتفکیک



پرورش سیاسی

اغلب تحقیقات بین دو مفهوم رایج زیر، تمایز دقیقی قایل جویند•
ی به سیاس–شهروندی به عنوان فراگرد جذب و درونی کردن باورها و ارزش های اجتماعی -الف

وسیله شخص
ایل شهروندی به منزله حالت وجودی ایده آلی که هر عضو یک جامعه ی متمدن باید بدان ن-ب

116ص . شود



پرورش سیاسی

فرضیشپدرکهایگستردهاساسیهایویژگیحسببرشهروندیپیشین،مطالعاتاغلبدر•
دارایخوبدشهرونیکمثالاستشدهتعریفهستندقبولقابلومطلوبهمگانبرایبودشده

تخصلوهانگرشرفته،همرویوباشدهمکاریحسدارایوصادقبایداوباشدمعلومات
117ص.دهدنشانخودشازمطلوبیاجتماعیهای

ی معتبر و پرورش، فاقد چهارچوب نظرآموزش با آن مطالعات گذشته در زمینه شهروندی و رابطه •
117ص . بودند، و از لحاظ روش، طرح و ابزارهای تحقیق،  ضعف های اساسی داشتند



پرورش سیاسی

گانه زیر سه های( مکانیسم)یادگیری ارزشهای اساسی به تشخیص لیواین از طریف  ساخت و کار •
:  صورت می گیرد

تقلید  از نقش های بزرگسال در محیط زندگی بالفصل کودکان-1•
اموزش در زمینه ایدئولوژی ها و ارزش های سیاسی رسمی-2•
118ص. انگیزه یادگیری درباره  مسائل و امور سیاسی به منظور ارضای نیازهای عاطفی -3•



مطالعات پرورش سیاسی

د در مهم ترین ویژگی مطالعات اخیر برخورداری از چهارچوب های نظری است که سعی می شو•
فتار انسان  قالب آنها، یافته های تجربی در قلمرو سیاسی به مجموعه ی تعمیم های موجود درباره ر

119ص . در جامعه ربط داده شوند



نظام سیاسی

کهکنندیمتعریفمتقابلیهایکنشنظامعنوانبهراسیاسینظامآلموند•
آنطریقازایجامعههروشودمییافتمستقلهایجامعههمهدر

استعمالبهتهدیدتیاکارگیری،بهراسازگاریویگانگیکارکردهای
.دهدمیانجاماجبارمشروعوزوربیشتریاکمتر

ازامینظراسیاسینظام،(گرانظام)سیستمیرویکردبا(1965)ایستون•
ارزشمندومعتبرچیزهایآن،طریقازکهداندمیاسنانیمتقابلهایکنش

نظورمبهاقتدار،باوآمرانهطوربهجامعهدر(هاانرژیومنابعانواعمثل)
120ص.شوندمیدادهتخصیصمعینیاهدافتحقق



نظام سیاسی

ارکردکصورتایندرکنیم،تصوردادبرون-داددرونمدلیکصورتبهراسیاسینظاماگر•
.آنهاستدربارهگیریتصمیمودهیجهتوتقاضاهاوهاخواستبررسیآن

نظامروندسیاسینخبگانعملکردبهوداخلی،وخارجیهایرویدادبهسیاسیهاینظامتحول•
121ص.داردبستگیها



نظام سیاسی

رده به ویژگی های عمومی تحول و تجدد نظام های سیاسی به شرح زیر اشاره ک( 1969)ماسیاالس•
: است

سی تخصصی می یعنی نقش ها و نهادهای سیا)ساختار سیاسی تفکیک شده و بسیار متمایز است-1•
.(  شوند، امور سیاسی تمرکز می یابند

کنند دامنه فعالیت های اداری، قانونی و سیاسی به تمام قلمروهای جامعه گسترش پیدا می-2•
.  گروه های بیشتری در جامعه عهده دار قدرت سیاسی می شوند-3•
122ص . نخبه گان سنتی و حق حکمرانی آنها تضعیف می شود-4•



نظام سیاسی

ر حکومت، معتقد است که گزینش مفهوم نظام سیاسی به جای مفاهیم قدیمی ت(  1969)ماسیاالس •
اهیم نقطه عطف  مهمی در مطالعات پرورش سیاسی به شمار می رود زیرا که مف...دولت، ملت و 

123ص . یاد شده از لحاظ دامنه معنایی محدود بوده غالبا بر نهاد های نوع غربی داللت دارند



نقش آموزش و پرورش در نظم سیاسی

بداناسیسیپژوهشگرانکهاستمهمیمشکلآن،مرزوحدتعیینوپرورشوآموزشتعریف•
توسعهوورشپروآموزشمعتبرکتابمقدمهدرکلمنکهنیستآورشگفتروایناز.معترفند
درآنبامرتبطهایفعالیتوتدریسبهراآنمفهومپژوهشامرتسهیلمنظوربه(1965)سیاسی
123ص.سازدمیمحدودهادانشگاهومدارس



نقش آموزش و پرورش در نظام سیاسی

وآموزشیبرخسازدمیروشنرامسئلهاینخوبیبهپرورش،وآموزشبامرتبطتالیفاتمرور•
دولتمتخددرنیرومندیابزارراآنبعضیبرند،میکاربهپذیریجامعهبامترادفراپرورش

بهآنزاگروهی.استفرمانبردارومطیعشهروندانآوردنباربهآناصلیوظیفهکهدانندمی
ونوآوریعاملمثابهبهآنبهدیگرگروهوبرندمینامکارگماریواستخدامکارگزارعنوان
جامعهدرارموجوداجتماعینظمکوشدمیمختلفامکاناتازاستفادهباکهنگرندمیتغییر

124ص.سادزدگرگون





پنهان، ، آموزش و پرورش دارای یک فرهنگ است با ازرش های آشکار وتلن و گتلزاز دیدگاه  •
ا شیوه سنت ها، نماد ها و طرق رویکرد به مسائل و مشکالت، و به قول مردم شناسان، راه و رسم ی

125ص . زندگی خاص خود را دارد

هربرت تلن 



رورشپوآموزشتمدن،آغازایناز.استشهروندانحمایتمستلزمسیاسی،نظامیکپایداری•
126ص.تاسکردهمساعدتسیاسیهایگیریجهتایجادبهسیاسیپرورشدرنقشایفایبا
ص.ندکمیتشدیدرامردمتودهونخبگانمیانشکافپرورش،وآموزشکشورها،بعضیدر•

127
یکیفقطمردمدهتو–نخبگانشکافآید،میمیانبهملتیکسیاسییگانگیازصحبتوقتی•

یتهوحسایجادبرایتالشبایعنیاستقومیوحدتدیگرمهممشکل.استمشکالتاز
127ص.کنندمیزندگیسرزمینیکدرکهمختلفیمردمانبینکلی



وانندتمیآشکار،سیاسیپرورشهایبرنامهباضمنیپذیریجامعهفراگردهایراهازمدارس•
.باشندداشتهانتقادیدیدآنهایمشیخطوسیاسینظامبهنسبتآورندکهبارطوریراکودکان

128ص
•



تاثیر نظام سیاسی بر آموزش و پرورش

نظامانونیقمراجعیوسیلهبهدرسیبرنامهمحتوایدربارهمعینیمشیخطکهبگیریدنظردر•
مراجعیلهوسبهدرسیبرنامهمحتوایدربارهمعینیمشیخطمدارستوسطوتصویبسیاسی
سیاسیاماتمقاگر.شودمیگذاشتهاجرامرحلهبهمدارستوسطوتصویبسیاسینظامقانونی

استوارکنولوژیتوعلمبرپرورشوآموزشتاکیدباکهباشندگرفتهتصمیممشی،خطاینملی
دریستجدیدهایروشکارگیریبهصورتبهاحتماالدرسیفبرنامهدرآنبازتابباشد،
129ص.بودخواهدتازهآموزشیهایکتابوموادوجدیدیدیدهتعلیممعلمانعلوم،



مرور یافته های چند تحقیق

معرفییسیاسپرورشعواملترینمهمعنوانبهراابتداییمدارسمولفان،اغلباینکهوجودبا•
مدرسهعمدهردکارک.دارندضرورتبیشتریتحقیقاتاهمیت،اینتثبیتازپیشولیاند،کرده

مثلست،احکومتیمقرراتوقوانینواقتدارازمتابعتمنظوربهکودکانپرورشابتدایی
درتمشارکلحاظازشهروندانحقوقآمریکا،درابتداییدرسیهایبرنامهدرکهشدهمالحظه
رمانبرداریفواطاعتبهعوضدروگیردمیقرارتاکیدموردکمترحکومتیهایگیریتصمیم

130ص.شودمیتاکیداندازهازبیشسیاسینظامبهوفاداریوحکومتاز



مرور یافته های چند تحقیق

نظامگذاریتاثیرمختلفطرقتحلیلومطالعهبرایکوشش،کلمنزعمبه
هاینظامکهمعناستبدانسیاسی،هاینظامبرپرورشواموزشهای

وابستههایمتغیرراسیاسیهاینظامومستقلمتغیرهایعنوانبهراآموزشی
هایامنظآندرکهسیاسینظریهیکازفرضایناحتماال.کنیمتلقی

میاتنشاند،شدهتصورسیاسیپرورشیمهمابزارهایعنوانبهآموزشی
133ص.گیرد



آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی

هایوهشیوفرهنگتواندنمیایجامعههیچ.استمداومدگرگونیوتغییردرفرهنگیوجامعههر•
انتقالدهآینهاینسلبهوکردهپاسداریدقیقوکاملطوربهراخودیناکانواجداداجتماعیزندگی

133ص.دهد
درتغییراولیددارنهمتمایزیوجهاینوجودبا.یکدیگرندملزوموالزمفرهنگیتغییرواجتماعیتغییر•

134ص.استجامعهفرهنگدرتغییردومیوجامعهاجتماعیروابطوساختار
.  اشاعه یک فرگرد گزینشی است•

چهارچوبدراستممکنتغییر.گیردمیصورتانقالبواصالحریزی،برنامهطریقازاجتماعیتغییر•
.جدیدنظامنکردجایگزینوآنبنیادیسازیدگرگونطریقازیاگیردصورتموجود،فرهنگینظام

بهتقرمسنظامیکدرتغییرایجادوسایلهاروش،اصالحاتوگذاریقانون،اجتماعیریزیبرنامه
میدوجوبهجامعهاجتماعیساختارمخصوصاوفرهنگدراساسیتغییراتانقالب،.روندمیمشار
135ص.آورد



عوامل تغییر اجتماعی

میتعریف،بینیپیشقابلمعلولیانتیجهیکحصولبرایکافیوالزمشرطعنوانبهراعلتیک•
.کنند

چیزهرازشپیپرسش،اینبهپاسخدرشود؟میمنجراجتماعیتغییربهعواملیچهمتقابلهایکنش•
136ص.غرافیاییجوزیستینههستندفرهنگیواجتماعیغالبااجتماعیتغییرعواملکهکردتوجهباید

اجتماعیزندگیرببیفتداتفاقچنانکهاین،وجودبا.گیردمیصورتندرتبهطبیعیمحیطدرتغییر•
136ص.گذاشتخواهدتاثیراجبارا

.گیردیمقراربیشتریاجتماعیتغییراتمعرضدرداردرابطهوتماسدیگر،جوامعباکهایجامعه•
یاالمندانسدستبهرااقتداروقدرتکهایجامعه.استموثراجتماعیتغییرمیزانبرجامعهساختار•

137ص؛داردگرایشثباتوکاریمحافظهبهاحتماالسپارد،میخاصیاجتماعیقشر



هانگرش ها و ارزش 

گراذشتهگکهمردمی.اندمتفاوتبسیاراجتماعیتغییرامربهکلینگرشلحاظازهاجامعه•
رسوموآدابوهاارزشوهاسنتمجذوبوپرستندمیراخودنیاکانواجدادهستندف

وقتیکنندمیرتغییکندوآهستهخیلیودهندنمینشانتغییربهخوشیرویچنداناندگذشته
میتماالاحفرهنگ،آنمردمانباشدبودهایستانسبتاطوالنی،زمانیمدتبرایفرهنگیکه

138ص.بماندباقیشکلهمانبهبایدهموارهآنهافرهنگکهپندراند



نقش آموزش و پرورش در تغییر اجتماعی

دنبالهمعموالکهشودمییادکارمحافظهاجتماعینهادیکعنوانبهپرورشوآموزشازغالبا•
.آنموجدوعاملنهاست،اجتماعیتغییررو
وامربهدهد،میشکلگذشته،الگوهایطبقراجامعهکودکانرسمی،پرورشوآموزشاگر•

وروبالهدنعاملیکپسبخشدمیتداومرارفتارسنتیالگوهایکند؛میعملجامعهسفارش
139ص.رودمیشماربهکارمحافظه

وتفرصچنداندلیرانههایحرکتونوآوریبرایداشتهاندکیاستقاللپرورشوآموزش•
یاشونداسیاستغییرمنشاتوانندنمیآنکنندهکنترلشوراهایومدیرانمعلمان،.ندارداخیتاری

آننهادهایسایرومهیتجامعهرسوموسنتهاتاثیرتحتغلبانیزخودبلکهکنند،ارادهراآن
140ص.کنندمیرفتار



نقش آموزش و پرورش در تغییر اجتماعی

برکرده،درگیرنیزراپرورشوآموزشعمال،یالزوماجامعه،ازبخشیدرتغییرکهصورتیدر•
منزلههببرساند،مدداجتماعیتغییربهدیگرعواملباهمراهپرورش،واموزشوکنداثرآن

141ص.شدخواهدتلقیتغییرالزمهوشرط
وجبمالزاماآنها،یادگیریواجتماعیهایفعالیتوکارانجامنوینهایروشبامردمآشنایی•

وآموزشکهگرفتنتیجهتوانمیروایناز.شودمیجدیدشرایطواوضاعباسازگاری
142ص.سازدمیمتزلزلاست،گراییسنتمشخصهکهراتغییربرابردرمفاومتپرورش،



نقش آموزش و پرورش در تغییر اجتماعی

هبآموزشیهاینظام.پویاستووجهیچنداجتماعی،توسعهبهپرورشوآموزشمساعدت•
بخشند،تحققراخودشدهبینیپیشاهدافایاندازهتاقادرندچندهریافتگی،سازماندلیل
تحتراهاآناستدشوارتقریباپرورشوآموزشفراگردهایپیچیدگیووسعتدلیلبهولی

-134صص.کردجلوگیریناطلبیدهاطالعاتوهااندیشهاشاعهازوآورددرکنترلونظارت
135



آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی

وظایفوکارکردهاپرورشوآموزشنظامکهدارندانتظارعمومامردمامروز،جامعهدر•
اشد،بمددکاراجتماعیمشکالتومسائلحلدردهد،انجامآناعضایوجامعهبرایگوناگونی

.ددوقستریعادالنهبهتراجتماعیزندگیسویبهپرورشواموزشفراگردطریقازرامردمو
کاهشرایاجتماعهاینابرابریباشد،گشامشکلزمینهایندرتواندمیآموزشینظامآیاولی
147ص؟استبرخوردارشغلیوتحصیلیعالیمدارجومراتبازراجامعاعضایودهد



آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی

باید به چند برای بحث درباره روابط پیچیده میان فراگرد قشربندی اجتماعی و آموزش و پرورش•
: پرسش مرتبط به  هم پاسخ گفت

قشربندی اجتماعی چیست و چه نقشی در نظام جامعه ایفا می کند؟ -1•
آموزش و پرورش چه نقش هایی در قشر بندی اجتماعی ایفا می کند؟ -2•
؟ عوامل اصلی درون و برون مدرسه که قشربندی را تحت تاثیر قرار می دهند، کدام اند-3•



عوامل تعین کننده طبقه اجتماعی

سه عامل  طبقه اجتماعی را مفهوم چند بعدی می داند که وسیلهماکس وبر •
. ثروت، قدرت و وجهه معین می شود

ثروت اشاره می کند به دارایی، سرمایه  و درآمد شخص•
اثیر قدرت داللت دادر بر توانایی شخص به اتخاذ تصمیم های مهم یا ت•

.  گذاری  بر دیگرانن تا در جهت منافع او عمل کنند
وجهه عبارت است از برخورداری از احترام اجتماعی عامل اصلی وجهه •

149ص . شخص، شغل اوست



عوامل تعیین کننده طبقه اجتماعی

پیوندمعین،یهاگروهدرعضویتزندگی،خاصشیوهبهطبقاتی،قشربندینظامدرفردموقعیت•
جوانبسایروکودکتربیتالگوهیسالمت،زندگی،هایفرصتبهنسبتنگرشسیاسی،های

150ص.کندمیاشارهاوزندگی
یکدیگرباندپیودرکهاستایهمبستهاجزایازمتشکلجامعهنظامدیدگاهایناز.توافقنظریه•

ص.هنددمیانجامنظامکلبقایوکارگردشبرایراایویژهکارکردیکهرکردهفعالیت
151



یک نقد به نظریه توافق 

مسلط نظریه توافق نگرشی محافظه کارانه دارد و حامی نظام های موجود، و گروه صاحب قدرت•
گ و به جای یافتن راهی برای رهایی از جن. چه خوب باشد چه بد، و حافظ نظام اجتماعی است

.هدف آن چرخاندن چرخ ها و راه اندازی امور استسیتز، نابرابری  و بی عدالتی، 



، به طور از این دیدگاه، ویژگی ها و مسائل نظام اموزشی از تضادهای موجود در جامعهنظریه تضاد •
ضادهای آموزش و پرورش فقط بخشی است از نظام جامعه که بر اساس ت. کلی، ناشی می شوند

153ص . شکل گرفته است«  ندار»و « دارا»میان قشرهای 



الزمهکهتولیداجتماعیروابط(بازتولید)بازآفرینیعواملمدارس،کهاندآنبرتیسگینوبولز•
154ص.روندمیشماربهاست،داریسرمایهجامعهدرموجودوضعاستمراروکارگردش



آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی

جریاندر.شودمینامیدهاجتماعیتحرکتحرکرجامعه،دفرداجتماعیمنزلتتغییرفراگرد•
یاباالتماعیاجقشربندینظامدرارادی،یااجباریتغییراتاثربرفرداجتماعیموقعیتزندگی،

155ص.رودمیپایین



آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی

وآموزشدروضعاینداشتکاارنهمحافظهکارکردهایعمدتاپرورشوآموزشگذشتهدر•
انچندپرورشوآموزشکشورها،ایندر.استصادقهنوزجهانکشورهایازبعضیپرورش

وآموزش.استفرهنگیمیراثانتقالخدمتدرعمدتاوندارداجتماعیتحرکباایرابطه
ظلحاازرامردم:استبودهمنزلتهاینشانهیاهانمادازیکیسنتطبقهمچنینپرورش

بهجهتوبایعنی،؛آوردنمیوجودبهتفاوتآنهامیانکلدرولیکرد،میمتمایزاجتماعی
پرورش،وآموزشکهاین.نداشتکارکردیارزش،داشتنمادینارزشاجتماعیتحرک
156ص.استجدیدامریاجتماعی،تحرکبرایباشدعاملیوداشتهکارکردیارزش



آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی

اینازوکنندمیمعینجامعههنجارهایرااجتماعیتحرکبرایمقبولهایشیوهترنر،زعمبه•
انگزینشیهایراهبردوپرورشوآموزشنظامگیریشکلدرمهمیعاملهنجارهااینرو،

وجودفاوتمتهنجارنوعدو،متحدهایاالتوانگلستاندروی،تشخیصبهبنا.شوندمیمحسوب
تحرکراآنهاترتیببهترنر.اورندمیپدیدرااجتماعیتحرکمتفاوتشیوهدوکهدارند

157ص.نامدمیرقابتیتحرکوحمایتی



آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی

آندرایپیچیدهومتعددعواملونیستسادهاجتماعیتحرکوپرورشوآموزشرابطه•
158ص.کنندمیمداخله

یاودخعمودیتحرکبرایراهیعنوانبهپرورشوآموزشازاستفادهبرایافرادهایفرصت•
.گیردمیقرارزیرعواملتاثیرتحتفرزندانشان

یفیت تدریس نظیر درامد، مسکن، میراث فرهنگی یا ک)توزیع نابرابر  لوازم و امکانات اجتماعی ( 1•
بین مردم ( معلم در کالس ها

158ص . فرادمیان ا( مثل هوش، انگیزش یا سالمتی)توزیع نابرابر ویژگی ها یا خصایص فردی( 2•



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

یریهنظبطندرراپرورشوآموزشارسطو،وافالطونزمانازاجتماعیمتفکرانهمهتقریبا•
پرورشوآموزشدربارهظریفینکاتآنان،آثاردروانددادهقرارتوجهموردخوداجتماعی

161ص.شودمییافت
میرانپیشینسلجایکهنسلیافرادآنکهمگراورددوامتواندنمیایجامعهوفرهنگهیچ•

.نمایدسبکفرهنگیواجتماعیزندگیدرفعالمشارکتبرایکافیوالزمهایآمادگیگیرد،
162ص



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

دورکیمپویا،شناسیجامعهکتابانشتاربا1883سالدرامریکایی،شناسجامعهواردلستر•
سادهجامعهیمقایسهدرراجامعهساختارباپرورشوآموزشساختارمطابقتوهمخوانی

بهپاسخگوییدصددراومقایسهایندراستدادهنشانخوبیبهصنعتی،پیچیدهجامعهباابتدایی
166ص.شودمیمیسرچگونهجامعهدراجتماعینظمکهاستپرسشاین



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

رسوموهاارزشاعتقادات،ازکورکورانهافراداندرکهاستمتجانسایجامعه،ابتداییجامعه•
واهاجباروشودفمیمشاهدهانانمیانزیادیهایهمانندیکنند،میپیرویمستقرورایج
167ص.کنندمیتکلیفتعیینرارفتارهاحدودودامنهقومی،وگروهیخانوادگی،هایالزام

نفوذودرتقکرده،تغییرشوهریوزنایهستهشکلبهگستردهشکلازخانوادهشرایطایندر•
شینجاناجتماعی،هایقراردادباالخره.کنندمیپیداکاهشگوناگونشکارکردهاینیزو

168ص.شوندمیخانوادگیوقومیالزاماتواجبارها



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

وآموزشآنوسیلهواستاخالقیوفاقاینایجادبهقادردولتفقطاستمعتقددورکیم•
بهواندتمیهمگانیومقتدرکافیاندازهبهعاملیکعنوانبهپرورشوآموزش.استپرورش

تفرقهدستخوشر،اموتخصیصوتفکیکاثربرکهاجتماعیساختاردرانسجاموهمبستگیایجاد
دولتیهاینظامپیدایی.برساندمددشود،میفرهنگیهایارزشنایگانگیوپراکندگیو

همشخصواقعدرآنهاست،مالزمنیزتخصصیعالیهایآموزشکهعمومیپرورشوآموزش
169ص.استارگانیکیجامعه



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

کندینتضموگیردعهدهبررارسمیپرورشوآموزشکلیهدایتبایددولتجدید،جوامعدر•
نیزوداردمیپاسراهاآنجامعهکهاستاصولیوهاآرمانبازتابپرورشوآموزشکه

داشت،خواهندتخصصیکارتقسیمدرکههایینقشایفایبرایکودکانکهدهداطمینان
عهدهبرقیمامستخودراآنهاادارهکهرامدارسیبایددولتکهپذیرفتدورکیم.بینندمیاموزش
.کندارتنظانهااموزشیهایبرنامهبرکهباشدداشتهراآناقتداربایدولیکند،تحملندارد،

170ص



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

بانآرابطهومدارسکارکرددربارهراخودعقایداخالقیپرورشواموزشکتابدردورکیم•
ورودمیشماربهاجتماعینظمشالودهاخالقیارزشهایاو،لحاظاز.کندمیمطرحجامعه،
فیعاطاخالقمیانجیمدرسهاونظراز.کندمیپیداتداومتربیتینهادهایطریقازجامعه

آنبدونواستدرسکالساخالقانضباط،.استجامعهدرزندگیسختاخذاقوخانواده
172ص.شودمیتبدیلغوغایاازدحامیکبهکالس



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

جتماعیاجوانبتحلیلوپرورشوآموزشتعریفضمنخود،تربیتیهاینوشتهدردورکیم•
کردهمشخصآیندهشناسانجامعهویژهکارعنوانبهراپرورشواموزششناختیجامعهنمادآن،

:است
آنهااجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختیهای واقعیت شناخت و تشخیص -1•
میان اموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگیروابط  شناخت و تشخیص-2•
رورشدر انواع گوناگون نظام های آموزش و پمطالعه تطبیقی و میان فرهنگی تحقیق  و -3•
ص . فتیک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرپژوهش درباره کالس درس و مدرسه به عنوان -4•

174



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

نوع اقتدار استسهدر بحث اقتدار وبر قایل به •
اقتدار فرهمند-1•
اقتدار سنتی-2•
قانونی کاریزماتیک–اقتدار عقالنی -3•
واجدخاطرهبکهایالعادهخارقشخصیکبهسپردگیسرواعتقادبراستمبتنیفرهمنداقتدار•

.استرسیدهرهبریبهبودناطمینانواعتمادموردونمونهصفاتبودن
اقتداروسلطهاعمالهدرگذشتکهراکسانیپایگاهومقامکهاستاستواراعتقادباورواینبرسنتیاقتدار•

176ص.استاحتراممستلزمآنبهمربوطهایارزشوسننورسومواندکرده
.استاستوارشوندفمیوضعاجتماعینظمبرایکهعقالنیمقرراتوقوانینبرقانونی–عقالنیاقتدار•

قانونازمتابعتاصلبلکهنیستمیاندرموروثیمنصبومقامیاشخصازاطاعتقانونی،سلطهدر
176ص.است



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

جهتردسرانجاموپایدارسنتیسازمانسویبهناپایدارفرمندسازمانازجامعهتحولسیر•
177ص.رودمیپیشبورکراتیکسازمان

عطیهعنوانبهارذاتیهایقابلیتفقطکهکندمیسعیفرمند،اقتداربهمنتسبپرورشواموزش•
.سازدشکوفاوبرانگیختهموهبت،و
رزطاست،رفتاروسلوکطرزلحاظازافرادتربیتپرورش،واموزشهدفسنتی،نظامدر•

178ص.خاصاجتماعیگروهیکرفتار
هاینقشوهاگروهبهافرادتخصیصوتفکیکپرورشوآموزشنوعایناصلیکارکرد•

178ص.استاجتماعی



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

استکننامماجتماعیقشرهایازیکهربرایوبر،زعمبه(دیوانساالر)بوروکراتیکجامعهدر•
تاکیدباجامعهایندرزیراکند،ایفاپرورشوآموزشامردرقاطعیوکنندهتعییننقشبتواندکه
یتازاتامیافته،ارجحیتهمگانیپرورشوآموزشعقالنی،عملکردوفردیهایصالحیتبر

.شودمیمحدودسنتینخبهقشرهای



رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش

نظرخالفبرکهاندکردهنشانخاطروبرآثارازبرخیترجمهبرمقدمهدر(1946)میلزوگرث•
باتوامنه،زمیایندروبرنگرشپرورش،واموزشبهنسبتنظرانصاحبازبعضیخوشبینانه

179ص.استبدبینی



آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم

جامعهمطالعهخوردرپویاعنصریعنوانبهراپرورشواموزش(1947-1893)مانهایمکارل•
نظارتسیلهوواجتماعیتکنیکیکنفسهفیپرورش،وآموزشاو،زعمبه.دانستمیشناختی

180ص.استاجتماعی
بهودباندوختهدومجهانیجنگوهیتلریآلماندرزندگیازدردناکیهایتجربهکهمانهایم•

وخودکامگیبهگرایشمیانثالثیشقکهداشتاعتقادنوینیاجتماعینظامافکنیپیوطراحی
180ص.شودمیمحسوبعملازادی



آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم

گردفرایکعنوانبهپرورشوآموزشیسازندهنقشبردورکیممثلنیزمانهایمباالخره•
بازسازیتماعی،اجکنترلبرایایوسیلهوتکنیکنفسهفیراآنکردهتاکید،آگاهانهاجتماعی

جاهدایبهتواندمیبرنامهرویازواگاهانهیاستفادهصورتدرکهداندمیجامعهنوسازیو
181ص.برساندمدداجتماعییگانگیوانسجام



هکداردوجودمهمنظریهچندآن،ازناشیهاینابرابریونوینپرورشوآموزشماهیتدرباره•
جایبهظریهنایندراورویکرد.استجملهآنازانگلیسی،شناسجامعه،برنستاینبازیلنظریه

ابعادکهتاسمعتقدوی.استکالنوخردهایرویکردازترکیبیباشد،داشتهتازگیکهاین
دررکیب،توسازییگانهاین.داردیگانگیبهنیازآنتعاملیجوانبوآموزشینظامساختاری

.شودمیمشاهدهخوبیبهاونظریه



مدرسه و سرمایه داری صنعتی

ردمدارسکهاندآنبرآمریکایی،رادیکالشناسانجامعه(1976)تیسگینهربرتوبولزساموئل
نظامحولتورشدنهادیپیشینهعمدتاآنهارو،ایناز.کنندمیعملدریسرمایهنظاممنافعجهت

185ص.انددادهقرارمطالعهموردراآموزشی

لزساموئل بو



مدرسه زدایی از جامعه

وآموزشدربارهخودانقالبیوانقادیهایاندیشهطرحباایلیچایوان1970دههاوایلدر•
186ص.انگیختبرجنجالدانشگاهیوتربیتیمجامعدروشدآفاقشهرپرورش

مردمانآنردفراگطیاو،زعمبهکهاستنویناقتصادیتوسعهمتوجهایلیچ،اننقاداتتیزلبه•
پاسداریرایببهتدریجکهشوندمیمجبورشده،یدخلعشانسنتیهایمهارتازخودکفاسابقا

بهرگرمیسوتفریحبرایمعلمان،ومدرسهبهپرورشوآموزشبرای،پزشکانبهخودسالمت
186ص.شوندمتکیکارفرمایانبهزندگیگذرانو،تلویزیون



مدرسه زدایی از جامعه

بدیهیولاصعنوانبهرااصلسهباشیم،کردهفکرایلحظهکهآنبیما»کهگویدمیایلیچ•
:ایمپذیرفته

بچه ها باید به مدرسه بروند: اول•
بچه ها در مدرسه چیز یاد می گیرند: دوم•
187ص . درسه تنها جایی است که می تواند آموزش دهدم: سوم•
کهاستقدمعتکلیطوربهوبردمیسوالزیررامدرسهآموزشنظامجوانبتمامتقریباایلیچ•

188ص.سازندمیمحدودرافردیهایآزادیکهاستنهادیچندازیکیمدرسه



برنامه درسی پنهان

وبردکارهبدرسکالسدرزندگیکتابدرجکسونباراولینرا«پنهاندرسیبرنامه»اصطالح•
روانوپرورشوآموزشپژوهشگران،شناسانجامعه.دادرواجراآن1971دراسنایدربنسون

190ص.برندمیکاربهمدرسهرسمیغیرنظامتوصیفبرایغالبارامفهوماینشناسان



آموزش و پرورش و بازآفرینی فرهنگی

تاین،برنسنظریرویکردهایدرشدهمطرحهایمضمونازایپارهکهاستمعتقد(1991)گیدنز•
.ساختمربوطدیگریکبهفرهنگیبازآفرینیمفهومطریقازتوانمیراایلیچوتیسگینوبولز

نابرابری،اجتماعینهادهایسایرباهمراهمدارسکهطرقیبهکندمیاشارهفرهنگیبازآفرینی
192ص.بخشندمیتداومنسلیبهنسلیازرااقتصادیواجتماعیهای



تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش

لامیولسترواردیعنیشناس،جامعهدوازغالباپرورش،واموزششناسیجامعهادبیاتدر•
میردهبنامپرورشواموزشمطالعهدرشناختیجامعهنگرشمروجوآغازگرعنوانبهدورکیم

195ص.شود
اساسایدبکهایرشتهعنوانبهراآنتربیتی،شناسیجامعهاولیهنتظرانصاحبازبسیاری•

195ص.کردندمیقلمدادگیرد،قراراجتماعیمشکالتحلوپیشرفت

اموزششناسجامعهکهساختنشانخاطر1928سالدر،امریکاییشناسجامعه،انجلسیرابرت
197ص.کردمعرفیشناختیجامعههایدادهمنبععنوانبهرامدرسهونامیدپرورشو



تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش

ردند،ککمکجدیدرشتهتعریفبهدوره،ایندرکهانجلنظیرشناسانهجامعهاین،وجودبا•
کتابانتشار،1932سالدر.نکردندعرضهزمینهایندرایمالحظهقابلتحلیلعمل،درخودشان

امعهجدرجدیدحرکتپیشتازعنوانبهرااو،«معلمیشناسیجامعه»عنوانتحتوالر،ویالرد
198ص.کردمعرفیپرورشوآموزششناسی



تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش

هایگیویژبرتاکیدباپرورشوآموزششناختیجامعهتحقیقاتومطالعاتازگروهاولین•
ص.اندردهکبررسیفردیهایگرایشورفتاربررامختلفعواملتاثیراتروانی،–اجتماعی

200
جمله،ازجامعه،درپرورشوآموزشمختلفکارکردهایمطالعات،اینازگروهدومیندر•

آموزشاجتماعیکارکردهایاجتماعی،واقتصادیتوسعهبرپرورشوآموزشچندجانبهاثرات
یسیاسکارکردهایفرهنگ،وپرورشوآموزشرابطهجامعه،بندیقشرلحاظازپرورشو

یحکومتودولتیهاینهادعواملعنوانبهمدارسازاستفادهخصوص،بهپرورش،واموزش
صورتبهاجتماعیفتغییراتایجاددرپرورشوآموزشاثراتوموجودنظمحفظبرای

.اندگرفتهقرارتحقیقوبررسیموردگسترده
حلیلتسازمانعنوانتحتتوانمیراپرورشواموزششناختیجامعهمطالعاتازگروهسومین•

200ص.کردبندیجمعاجتماعیهاینظاموسامزانی


