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 چکیده

در این پژوهش در رویکرد روشی از  .پردازدمی تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمانهای پژوهش حاضر به بررسی چالش

از این روی روش  .استروش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری شده مبادرت گردیده 

توصیفی ـ تحلیلی است و با در نظر گرفتن تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر  ،متدولوژیک و شیوه پردازش

ها تربیتی و همچنین تعهد آنان در مسئله آموزش و توجه به نوآوریهای و مسئله وفاق ذهنی مربیان از مفاهیم و متغیر ،وابسته

دانشجو معلمان و تعیین مرز میان و الگویابی و فرهنگ زیسته ها و توجه به بروز رسانی سیاستگذاریها امهو انعطاف در برن

حقوق فردی و حقوق جمعی و عقل ارتباطی عقل ابزاری و دیالکتیک و چگونگی نگرش به غرب و تهاجم فرهنگی به عنوان 

ان از مفاهیم و متغیرهای تربیتی و تعهد آنان و داشتن نگرش به این نتایج دست یافت که با وفاق ذهنی مربی ،متغیر مستقل

الگویابی به جای تحمیل الگو به دانشجو معلم و تاکید بر توسعه کنش ورزی دانشجو معلم و انعطاف صحیح به غرب و تاکید بر 

ابزاری و لزوم هدایت آراء  و جدا ندانستن فرد و جامعه از یکدیگر و اولویت دادن به عقل ارتباطی به جای عقلها در برنامه

می فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگیهای سند دانشگاه اسالمی و پر کردن خالءهای دانشجو معلمان در راستای اولویت

  .توان به تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان دست یافت

 

 .تهاجم فرهنگی ،الکتیکدی ،عقل ارتباطی ،فرهنگ ،تربیت سیاسی و اجتماعیهاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

جمعی یا نهادی موثر هستند مسئله ای است که  یاکه در تربیت سیاسی و اجتماعی کدامیک از عوامل فردی این مسئله 

نظرات متفاوتی پیرامون آن وجود دارد بحث تقابل و یا تعامل فرد گردایی با کالن گرایی روش شناختی از جمله مباحث 

تلفیق ایستای کوانتا و  ،فرد گرایی ،ر این حوزه است که چهار عکس العمل روش شناختی کالن گراییمهم صورت گرفته د

  .تلفیق پویا در دیالکتیک را شکل داده است

اجتماعی را باید در قالب هویات نهادی و های در روش شناختی کالن نگر اعتقاد بر این است که بسیاری از پدیده

اعتقاد بر این است که هویات اجتماعی و  ،گرا داما در روش شناختی فر .و تفسیر قرار دادجمعی مورد تجزیه و تحلیل 

این دو دیدگاه غیر قابل تلفیق اند و اجتماع  .گوناگون دارندهای آید که با یکدیگر نسبتمی فراد به وجودجمعی از ا

روش  .دیدگاههای تلفیقی روشی قرار دارند و بر خالف آنها .دانندمی ه و فعل را ناممکننقیضین بین فرد و کل و قو

  .پردازدمی شودمی تلفیقی دیالکتیک که به تضاد بین کل و جزء که زمینه ساز شکل گیری تاریخ

تربیت سیاسی و های به مسئله چالش [جامعه]در این پژوهش سعی شده که با نگاه دیالکتیکی بین فرد و کل 

تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و مسئله وفاق ذهنی  و اجتماعی دانشجو معلمان پرداخته شود

و ها و انعطاف در برنامهها تربیتی و همچنین تعهد آنان در مسئله آموزش و توجه به نوآوریهای مربیان از مفاهیم و متغیر

تعیین مرز میان حقوق فردی و حقوق و الگویابی و فرهنگ زیسته دانشجو معلمان و ها توجه به بروز رسانی سیاستگذاری

جمعی و عقل ارتباطی عقل ابزاری و دیالکتیک و چگونگی نگرش به غرب و تهاجم فرهنگی به عنوان متغیر مستقل در 

 نظر گرفته شده است.

؟ و از جمله عی در عرصه استراتژی و اجرا چیستتربیت سیاسی و اجتماهای پژوهش این است که چالشاصلی سوال 

مرز میان حقوق فردی و حقوق عمومی و یا  و یانقش فرهنگ در تربیت سیاسی و اجتماعی توان به می فرعی سواالت

های نقش عقل ارتباطی در روند تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان و یا مربیان به عنوان اجرا کنندگان سیاست

غرب گرایی و تهاجم فرهنگی در روند تربیت سیاسی و  تاثیرجتماعی چه نقشی را به عهده دارند و یا تربیتی سیاسی و ا

یاسی و اجتماعی برای تربیت سبه این مسئله پرداخته شده که در پایان  و اشاره کرد. ؟یستاجتماعی دانشجو معلمان چ

 .چه روشی مناسب تر است

عدم جود مبانی  تربیت سیاسی و اجتماعی شاملهای چالش ،فرضیه پژوهش حاضر این است که در عرصه استراتژی

علمی و مفاهیم نوین در های مشترک برنامه ریزان و عدم وجود واقع بینی و کم توجهی نسبت به نو آورینظری و ذهنیت 

فرهنگی و مرز میان حقوق های و نحوه الگویابی و تفاوتها عی و عدم انعطاف پذیری در برنامهعرصه سیاسی و اجتما

تربیت سیاسی و های و در عرصه اجرا چالش .ارتباطی نسبت به عقل ابزاری استفردی و حقوق عمومی و مزایای عقل 

اجتماعی شامل متعهد نبودن برخی از مربیان و عدم تعامل مثبت آنان با یکدیگر و غرب گرایی و عدم پذیرش تربیت به 

تماعی و مسئله تهاجم سیاسی و اجهای جای تغییر توسط آنان و عدم وجود پذیرش دیالکتیک به عنوان جوهر واقعیت

  .فرهنگی است

در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری 

  .توصیفی و تحلیلی است ،شده مبادرت گردیده است از این روی روش متدولوژیک و شیوه پردازش

 

 تعریف تربیت 

برخی از  (194: 1351صدیق، )و هماهنگ همه نیروها و استعدادهای آدمی دانسته اند. رشد طبیعی و تدریجی تربیت را 

شخصیت فرد های مولفین در تعریف تربیت به ابعاد شخصیت توجه کرده اند و گفته اند که تربیت راهنمایی همه جنبه

مل ابعاد جسمانی، عاطفی، و تمام نواحی وجود شاها در تمام نواحی وجود وی است. همه جنبه (50: 1370بهشتی، )

به « تعلیم و تربیت»در فرهنگ معین واژه ترکیبی ( 5: 1380شود. )احمدی، می اجتماعی، عقالنی و معنوی شخصیت فرد
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توان مربی را همچون باغبانی می ( با توجه به تعاریف ذکر شده1063: 1371)معین،  .معنای آموزش و پرورش آمده است

نه اینکه همچون صنعتگری که در صدد  .سازد دانستمی د و شرایط شکوفایی آن را فراهمکنمی که از گیاه مراقبت

در این صورت در  .و خصوصیات از پیش تعیین شده به دانشجو معلم بپردازدها ساخت محصولی باشد و به تحمیل نگرش

  .مسیر تربیت سیاسی و اجتماعی به خطا رفته ایم

تربیت های اول چالش .توان به دو دسته تقسیم بندی کردمی دانشجو معلمان راتربیت سیاسی و اجتماعی های چالش

  .تربیت سیاسی و اجتماعی در عرصه اجراهای سیاسی و اجتماعی در عرصه استراتژی و دوم چالش

 تربیت سیاسی و اجتماعی در عرصه استراتژی های ـ چالش1

 هیم ـ خالء مبانی نظری و ذهنیت مشترک نخبگان در مفا1ـ1

 ،مناسبات دولت و دانشگاه ،تعامل دولت و دانشگاه ،به دلیل عدم ذهنیت مشترک نخبگان در متغیرهای اساسی همچون

مفاهیمی همچون جامعه  ،دانشجویان و مواجهه با غرب ،حیطه دولت و تعلیم و تربیت ،دانشگاههای فرهنگ و سیاست

 ،ابوالقاسمیحقوق زنان و صدها مفهوم دیگر ) ،تبلیغات ،باطاتارت ،هنر ،دین ،تساهل و تسامح ،تربیت ،آزادی ،مدنی

  .توان به راحتی به تدوین استراتژی مناسب برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان پرداختنمی (62: 1384

 

 ـ اصل واقعی بینی2ـ1

و با داشتن اطالعات دقیقی  برای تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان باید به اصل واقع بینی توجه شود

از واقعیات فاصله  ،تربیتیهای اقتصادی سعی شود که در تدوین استراتژی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعیهای درباره واقعیت

  .گرفته نشود

 

 علمی و مفاهیم نوین در عرصه سیاسی و اجتماعیهای ـ اصل توجه به نوآوری3ـ1

آورد که این امر ضرورت می جدیدی به وجودهای د جامعه انتظارات و خواستهفرهنگی و علمی در افرا ،تحوالت اقتصادی

نظام های برنامه ،بنابراین باید برای تربیت صحیح دانشجو معلمان .کندمی را تقویتها ایجاد تغییر و تحول در برنامه

چه در اندیشه و چه در  ،ش و مطالعهیعنی باید با انجام پژوه .دنتربیتی نیز خود را با تحوالت جدید همگام و هماهنگ کن

علمی به عنوان یک اصل باید به بهبود های استفاده از نوآوری .پویایی بخشیدها تیبه نوآوری روی آورد و به فعال ،عمل

نوین گردد و همچنین سهولت دسترسی به اطالعات تازه و تسریع در های کهنه با روشهای کیفیت و جایگزینی روش

باید به  ،و در مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی .گرددمی دانشجو معلمانت به برآورده شدن انتظارات جدید کارها در نهای

و فرهنگ جامعه ها شدت از سنت گرایی پرهیز کرد و اجازه داد که ترکیبی از سنت و مفاهیم نوین متناسب با ارزش

  .سند راهبردی شکل گیردهای کمک و راهنمایی و توسط نسل جدید

توان به می گروهی هم تهدید و هم فرصت اند و با به کار بردن صحیح آنهاهای رسانه ،اینترنت ،اجتماعیهای شبکه

  .نحوی شایسته در تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان پیش رفت

 ها ـ انعطاف پذیری در برنامه4ـ1

را با تحوالت سازگار ها صورت تغییرات مختلف بتوان برنامهرا به گونه ای طراحی کنند که در ها برنامه ریزان باید برنامه

انعطاف پذیر این بینش را در برنامه ریزان ایجاد خواهد کرد که اگر برنامه ای بنا به دالیل اقتصادی های تدوین برنامه .کرد

 ( 163 :1383 ،)محسن پور .برنامه ریزی را متوقف نخواهند کرد ،طراحان ،یا سیاسی به اجرا در نیامد

 

 ها ـ اصل ضرورت تجدید نظر مستمر در سیاستگذاری5ـ1

نظام تعلیم و تربیت در برابر  .سیمای زندگی انسان را دگرگون کرده است ،علمی و فناوری ،سریع اجتماعیهای دگرگونی

نظام آموزشی از  ،بزرگی که در پیش دارد مهیا کندهای انتظارات جدیدی قرار گرفته و باید خود را برای انجام رسالت



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 46-36، صفحات 1395  پاییز، 3، شماره 2دوره 

39 

 

سویی باید برای آماده سازی دانشجو معلمان برای ورود به آموزش و پرورش و آماده سازی دانش آموزان از طریق آنها به 

دانشجو معلمان باید آنقدر توانمند باشند که بتوانند دانش  .دانشگاه و بازار کار و زندگی اجتماعی ـ سیاسی تالش کند

های سرکشی و هیجانات تند و تیز جوانی عبور دهند و میان توقعات والدین و خواسته ،طم بلوغرا از دوران پرتالآموزان 

اجتماعی و  ،فرهنگی ،درسی را با انتظارات مذهبیهای جامعه نوعی الفت و سازش ایجاد کنند و از سویی دیگر برنامه

  .و انتظارات حفظ کنندها خواستهبرای برآوردن این  اقتصادی جامعه هماهنگ کنند و همچنین پویایی خود را

آموزشی است تا بتوان های مستلزم ایجاد پویایی در سیاستگذاری و تجدید نظر مستمر در سیاست ،تحقق این اهداف

  .علمی و اقتصادی در حال تغییر همگام کرد ،اجتماعی ،نظام آموزشی را با تحوالت گوناگون فرهنگی

 

 ـ الگویابی6ـ1

 ،«مدل رفتار»جدایی گاهی به خاطر نداشتن الگوست. و این  .از دیر باز مطرح بوده است ،دیمفاصله نسل جدید و ق

؟ و باشد« الگوگیری»که رفتارش قابل  به چه کسی بنگرندآنان باید  .ضروری ترین نیاز دانشجو معلمان در تربیت است

 ( 89: 1391 ،؟ )محدثیش الگوگیری کنندکنند و از رفتار انتخاب« نمونه»تا او را  ،اساسا چه کسی را قبول دارند

بیرونی و تصنعی های شود که جنبهمی در الگو دادن فرآیند تقلید حاکم .میان الگودادن و الگویابی تفاوت وجود دارد

 .حاکم است که جنبه ی درونی و فطری غلبه دارد ،درونی و خود انگیخته غلبه دارد اما در الگویابی فرآیندهای آن بر جنبه

را در انتخاب الگو آزاد بگذارد نه  آنها ،مناسب و ارائه آن به دانشجو معلمان ربی باید با پژوهش بسیار در یافتن الگوهایم

  .تحمیل کند انمورد پسند خود را به دانشجو معلمالگوی اینکه 

 

 ـ فرهنگ7ـ1

بسیاری متون فرهنگ را شیوه زندگی  و در (253: 1386 ،ویلیامز) .فرهنگ به معنای پرورش فعال ذهن با قوت تمام است

باورهای  .فرهنگ و تعلیم و تربیت بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند (23: 1383 ،ابوالقاسمی و سجادی) .مردم دانسته اند

  .دبخشمی گذارند و به آن هویتمی رفرهنگی بر ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت اث

ماهیت ارزش و ماهیت  ،مربوط به ماهیت انسانهای را در مجموعه دیدگاهاگر مبانی فلسفی و اعتقادی تعلیم و تربیت 

 ( 169ـ  170: 1389 ،)ملکی .گذاردمی فرهنگ بر همه این عناصر تاثیر ،تربیت معنا کنیم

دولتی که در  .ذاتا ناقص اند و نیاز به مکملی چون دولت دارند تا به درستی تبدیل به خویش گردندها فرهنگ

همین  .به طور اجتناب ناپذیری ناتوان از این خواهد بود که حق همه آنها را ادا کند ،ش از یک فرهنگ استبردارنده بی

 ،گذاردمی ( فرهنگ بر تعلیم و تربیت اثر193: 1386 ،)ایگلتون .درونی فرهنگ و سیاست استپیش فرض پیوند 

  .ادامه دارد ،سنتز ،آنتی تر ،زتذارند و این رابطه گمی بر فرهنگ اثر ،شهروندان با ورود به عرصه سیاسی و سیاستگذاری

قومی های خصلت ،کندمی گوناگون در تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان ایجادهای که فرهنگهایی از چالش

 .شودمی محلی و آداب و رسوم گوناگون در کشور است که باعث ایجاد وقفه و اختالف در وحدت سیاسیهای و دلبستگی

نشجو معلمان باید بیاموزند که دولت ـ ملت مرتبه ای از جماعت فراگیرتری از شهروندان آزاد است که در آن یکباره دا

پیش روی تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان های اما حفظ این توازن فرهنگ و سیاست از چالش .یابندمی عینیت

از این رو چگونگی شکل دادن فرهنگ بر عهده  .ست استاست و نباید نادیده گرفت که فرهنگ بیشتر ثمره سیا

  .دولتمردان است که باید با نظارت مستمر چگونگی و مسیر شکل گیری آن را هدایت کنند

 

 ـ مرز حقوق فردی و حقوقی عمومی 8ـ1

و جمع و مرز حقوق فردی و حقوق عمومی مسئله ای است که از دیر باز مطرح بوده و کشاکش میان تقسیم حق بین فرد 

یا تعیین اولویت میان میان فرد و جمع همیشه مطرح بوده است در حیطه تربیت سیاسی و اجتماعی این مسئله بسیار 
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و از ( 40: 1383 ،)کاتوزیان .توان حقوق فردی دانشجو معلم را یکسره فدای اجتماع کردنمی از سویی .شودمی پیچیده تر

اگر مربیان در ایجاد این نگرش که افراد انسانی در وابستگی متقابل قرار  .د بودتربیت کننده نسل جوان خواه سوی دیگر او

موفق گردند قطعا در شکل گیری فضای حمایتی موثر خواهد بود و دانشجو معلمان ( 71ص ،1387 ،دارند )پیرز و تراورز

  .مسئوالنه تر در برخورد با مسائل اجتماعی برخورد خواهند کرد

خصوصا اگر برای اوضاع  ،شوندمی روبه روهایی دانشجو معلمان برای تغییر با چالش ،منافع متقابل با دیدگاه مبتنی بر

میان فرد و جامعه طرحی مناسب اندیشیده های سازمانی یا حل کشمکشهای سیاست ،جدید اعم از رفتارهای فردی

  .نشده باشد

های برای پرورش ویژگی [و انجمن هاها مانند کانون]ها اگر چه در دانشگاه بسترهای مناسبی برای شکل گیری گروه

تغییر اساسی با تداوم یادگیری است و  ،اما مسئله اصلی در تجربیات گروهی .فراهم آمده است ،فردی و تعامل با گروه

که در جامعه ای  .نابود گردد« فردیت»این بدان مفهوم نیست که  .شودمی سریتوانایی دانشجو معلمان برای تغییر م

در حالی که هدف  .افراد فاقد اصالت انسانی و عاری از امکانات رشد و توسعه موزون خواهند بود ،فردیت از بین رود

خدمت به جامعه را واالترین مسئله  ،دانشگاه فرهنگیان پرورش افرادی با قدرت عمل و تفکر مستقل که در عین حال

فردیت و  ،استقالل ،هویت ،کنند در عین زندگی در جمعمی رشدافرادی که با این دیدگاه  .زندگی خود بدانند است

  .کنندمی بارز خود را حفظهای ویژگی

به عنوان یکی از بزرگترین مدافعین اصول اخالقی معتقد است موجودیت انسان و یا به طور کلی هر موجود کانت 

 ،او همواره و در تمام اعمال خود .اوستموجود بلکه هدف و غایت  ،نه صرفا وسیله ای برای ارضای امیال دیگران ،عاقلی

 ( 69: 1374 ،)کاسیرر .باید همزمان یک هدف تلقی شود ،خواه آن عمل در ارتباط با خودش باشد یا دیگران

 

 ـ عقل ارتباطی و مزایایش نسبت به عقل ابزاری 9ـ1

دهد و در پی بازسازی می را مورد نقد قرار عقل سوژه محور ،هابرماس در مقاله مشهورش به عنوان تجدد ـ پروژه ای ناتمام

نوعی آگاهی سوژه محور و یا عقالنیت  ،به نظر او گفتمان فلسفی مسلط در تجدد .آیدمی آن در الگوی عقل ارتباطی بر

( تربیت سیاسی و 270ص ،1386 ،شیریهب) .هانی استذعقل ارتباطی بین اال ،در مقابل .ابزاری برای کنترل طبیعت است

برای شکل  .از پیش تعیین شده مربیان نیستهای شکل دادن شخصیت آنان بر اساس قالب ،عی دانشجو معلماناجتما

تا  .شخصیت آنان باید همه امور مربوط به آنها را از صافی سلیقه و خواسته و افکار دانشجو معلمان عبور داددادن به 

این مسئله در تربیت فرزندان توسط  .ن سلب نگرددشخصیت آنان آسیب نبیند و هویت و استقالل و یکتایی از آنا

  .والدینشان نیز صادق است

زنی که کودکی در آغوش  :گویدمی در نقد عقل ابزاری چنین« پیامبر و دیوانه»در کتاب « جبران خلیل جبران»

ید مهر خود را به آنها توانمی شما .فرزندان شما فرزندان شما نیستند» :داشت گفت با ما از فرزندان سخن بگو و او گفت

زیرا که روح آنها در خانه  ،اما نه روح شان را ،توانید تن آنها را در خانه نگاه داریدمی شما ،خود راهای اما نه اندیشه ،بدهید

 .یداما مکوشید تا آنها را مانند خود ساز .توانید بکوشید تا مانند آنها باشیدمی شما ،که شما را به آن راه نیست ،فرد است

 ( 45: 1377 ،)خلیل جبران« .ماندنمی رود و در بند دیروزنمی زیرا که زندگی واپس

بی تفاوت باشد بلکه مربی باید به صورت باید به اشتباه این تصور ایجاد نگردد که مربی در روند تربیت دانشجو معلم 

چرا که هر کس به شیوه  .کمال هدایت کند در مسیر رسیدن به ،دانشجو معلم را به پای خود و به راه خود ،غیر مستقیم

تو به خلق بگو که هر کس بر حسب ذات و  :فرمایندمی خداوند متعال در قرآن کریم چنین .پیمایدمی خویش راه کمال را

سیاسی و اجتماعی و های ( حضور دانشجو معلمان در فعالیت84آیه  ،اسرا)سوره  طبیعت خود عملی انجام خواهد داد.

عقالنیت ارتباطی آنان را گردد و همچنین می سیاسی و اجتماعی شانهای نگاتنگ با دیگران سبب ارتقاء تواناییارتباط ت

  .دهدمی گسترش
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 تربیت سیاسی و اجتماعی در عرصه اجرا های ـ چالش2

 تربیتی های اساتید و کارکنان به عنوان اجرا کنندگان سیاستـ 1ـ2

 

 وظایفشفاف نبودن ـ 2ـ2

و ها تئوری ،نظریه ها ،و ابعاد آن و عدم توافق میان ذهنی مربیان در دانشگاه در مفاهیمها رسالتودن وظایف و شفاف نب

رویکردها و همچنین عدم توافق بر قلمرو و گستره تربیت سیاسی و اجتماعی که باعث صف آرایی رویکردهای حداقلی و 

  .حداکثری در برخورد با دانشجو معلمان گردیده است

 

 عدم تعامل مثبت مربیان با یکدیگر و ضعف و ناکارآمدی در انجام وظایف ـ3ـ2

سیاسی و اجتماعی از یک تعامل مثبت مربیان در تربیت توان به عدم می تربیت سیاسی و اجتماعیهای از دیگر چالش 

 ارائه شدههای برنامه برخی از آنان که سبب بی حاصلیدر انجام وظایف سو و همچنین عدم تعهد و ضعف و ناکارآمدی 

  .شودمی

ایشان در این نامه  .خطاب به مالک اشتر موضوع انتخاب کارگزاران متعهد مطرح شده است 53امام علی )ع( در نامه 

بیندیش و پس از آزمون به کارشان بگمار و به میل خود و بی مشورت دیگران به کاری خود در کار عامالن » :فرمودند

ستمگری بود و خیانت و عامالنی این چنین را در  ،به هوای خود رفتن و به روی دیگران ننگریستنکه  ،مخصوصشان مدار

پارسا که در مسلمانی قدمت بیشتر دارند و دلبستگی به اسالم های از خاندان ،که تجربت دارند و حیا ،میان کسانی جو

 ( 322: 1373 ،)امام علی )ع(« فزونتربیشتر دارند و آبروشان محفوظ تر و طمعشان کمتر و عاقبت نگری شان 

 

 انیبـ تربیت ز1ـ3ـ2

توان به بی فایده بودن دعوت زبانی نسبت به دعوت عملی می تربیت سیاسی و اجتماعی در عرصه اجراهای از دیگر چالش 

افکند و هیچ نمی به راستی آن پندی که هیچ گوشی آن را دور :فرمایندمی امام علی )ع( .اساتید و کارکنان اشاره کرد

 ،)اسماعیلی یزدی .پندی است که زبان گفتار از آن خاموش و زبان عمل بدان گویا باشد ،نمایدنمی سودی با آن برابری

1381 :103 ) 

 

 ـ تربیت سیاسی و اجتماعی یا تغییر سیاسی و اجتماعی 2ـ3ـ2

مبتنی بر واقعیت انسان هایی ساخته شوند. ب( طرح بایدها که در آن انسانهایی تربیتی دو دسته اند: الف( طرحهای طرح

و اقتضای فکری و سرشتی او و یافتن راهی برای تقویت و تکمیل آنها. در طرح اول، سعی بر تغییر است و در طرح دوم 

کوشش در چگونگی تایید کردن استعداد است. در این طرح ها، اساس کار به رسمیت شناختن فطرت و خلقت و هدایت 

 ( 11: 1374ی است. )مطهری، تکوین

خود در های کند. هر فردی باید حداکثر فرصت را برای انتخاب هدفمی آورد، فشار واردنمی محکوم کردن آزادگی

زندگی و انتخاب وسایل نیل به آنها، در اختیار داشته باشد. اساس آزادی و استقالل فرد در اخذ تصمیم است. این امر 

 د به وسیله آن بتواند خود را تغییر دهد نه آنکه فقط به واسطه قدرت دیگران تغییر یابد. مستلزم قدرتی است که فر

را شکل داد هدفش این بود که انگیزش درونی، جایگزین  2نهضت مدرسه زدایی 1که ایوان ایلیچ 1970در سال 

اجتماعی دانشجو معلمان در ( به همین دلیل باید برای تربیت سیاسی و 7ـ10، ص1382انگیزش بیرونی شود. )کریمی، 

 درونی دانشجو معلمان باشیم. که این امر مستلزم اتفاق نظر میان مربیان دانشجو معلمان است. های صدد ایجاد انگیزش

                                                           
1 Ivan Ilich 
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 غرب گرایی ـ 4ـ2

یر )م ،فرهنگی داردهای که ریشه در مفاهیم تمامیت گرای کل ،غرب گرایان با ارائه تصویری سفید از غرب و سیاه از شرق

( سعی بر غربی شدن جامعه ایران برای رسیدن به تعالی دارند. این نگرش استفاده از تکنولوژی 14ص ،1387 ،سپاسی

می غربی در دوران صنعتی شدن را نا کارآمد و مانع از پیشرفت جامعههای غربی به تنهایی و بدون ورود مفاهیم و ارزش

  .داند

 

 ـ سیر تاریخی غرب گرایی 1ـ4ـ2

سبب به فکر فرو رفتن دولتمردان و مردم ایران شد  ،ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهمهای یران در جنگشکست ا

از این رو سعی در اخذ مظاهر تمدن غربی کردند و البته  .شودمی پیاپیهای متحمل شکستها که چرا ایران در جنگ

 .به خصوص و در درجه اول در زمینه نظامی گری بود ،و فنی همه اقدامات در مرحله اول رویارویی با غرب در عرصه علمی

تاسیس دارالفنون توسط امیر کبیر و دعوت از اروپاییان همه در زمره  ،( اعزام محصل به فرنگ12ص ،1386 ،)غنی نژاد

یرزا ملکم با بازگشت دانشجویان تحصیل کرده از غرب مانند م ،اما در مرحله بعد .آیدمی اقدامات مرحله اول به حساب

 [سکوالریزم]بلکه در وجود قانون و سیستم حکومتی غربی  ،علت اصلی پیشرفت غرب را نه در علم و تکنولوژیخان 

  .خواهان واردات سیستم حکومتی غربی بودند ،آنها با غفلت از مبانی فکری و ارزشی تمدن جدید غربی .دانستند

مختلف آن از هم نبود او های دید و قائل به تفکیک جنبهمی ملکم خان تمدن غرب و اروپایی را به صورت یکپارچه

( او با نوع نگرش و تفکر 113ص ،1362 ،)آدمیت .بود« اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی»مبتکر اصلی شعار 

این تفکر در گذر زمان ( 149ص ،1385 ،)موثقی .پوزیتیوسیتی فرقی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی قائل نبود

و تقلید از غرب شد علوم انسانی و فلسفه غرب جستجو های ان پابرجا باقی ماند و علت اصلی پیشرفت در ویژگیهمچن

  .گردیدنمادی از روشنفکری محسوب 

: 1391 ،)قاضی مرادی .در تفکر غرب محور اعتقاد بر این است که سنت ایرانی متصلب و ناتوان از باز تولید خود است

این در حالی است که  .کنندمی ا به صورت خطی و آن هم راهی که غرب طی کرده جستجو( و پیشرفت را تنه157

و این عقیده که پیشرفت تنها از طریق تقلید  .غربیان بودهای پیشرفت غرب و انقالب صنعتی آنان ناشی از باز تولید سنت

)پیشرفت تنها با تقلید از  عقیدهاین  .انه استقوم مدارانه یا غایت انگار ،گیردمی که غربیان طی کرده اند صورتهایی راه

سیای خاوری در داند و ثانیا آمی بسیار سست است چرا که اوال امروزه کمتر کسی جوامع غرب را دارای اخالق واال غرب(

 ( 14ص ،1386 ،)اینگلهارت .پیشرفت پیشتاز بوده استدر ها بسیاری از زمینه

اوج غرب  .ه تنها به آزادی و پیشرفت دست نیافت بلکه نتایج معکوسی نیز داشتاز نظر تاریخی غرب گرایی در ایران ن

گرایی و غربی شدن در ایران در زمان رضا پهلوی بود که تمام عناصر فکری و ارزشی غرب وارد فضای فکری جامعه و 

 ( 83ص ،1392 ،)میرسپاسی .حکومت شد اما نتیجه ای جز استبداد و انحالل مشروطیت نداشت

 

 اجتماعی سازی سیاسی به عنوان چالشی در تربیت سیاسی اجتماعی دانشجو معلمان ـ 5ـ2

توان در تجارب سیاسی تعیین کننده می را ،دهندمی متفاوت بروزهای پاسخ این سوال که چرا مردم هویت خود را از راه

در ( 172ص ،1383 ،)تانسی .«یاجتماعی شدن سیاس»ای که شکل دهنده هویت آنها بوده است یافت یعنی در روندهای 

آموزش و  ،یعنی تقلید ،از سه طریق عمدهها دانشگاه و رسانه ،گروه همساالن ،خانواده ،نظریه اجتماعی شدن سیاسی

( هر چند که اجتماعی شدن سیاسی در دوران 107ص ،1388 ،)راش .کنندمی در سراسر زندگی فرد عمل ،انگیزش

                                                                                                                                                                                     
2 Deschooling 
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گروهی از جهت های و باید اشاره کرد که رسانه .د در سراسر زندگی فرد وجود داردکودکی مهم تر است اما این فراین

  .شودمی سیاسی منبعی با اهمیت محسوبهای و دیدگاهها صورتبندی آگاهی

اگر به تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان با نگاهی آمرانه توجه شود و سعی در کنترل و شکل دهی مستقیم 

و هنجارهای پذیرفته ها شود برای انتقال ارزشمی در این صورت دانشگاه صرفا ابزاری ،اسی آنان شوداجتماعی شدن سی

این در حالی است که افراد باید خود از نو فرهنگ و میراث گذشتگان را بازآفرینی کنند و  .شده جامعه به دانشجو معلم

آفرینش به هویت و استقالل و تمایز یافتگی خویش دست  تا در خالل این ،و هنجارها را خلق کنند و نه تقلیدها ارزش

 ( 73ص ،1385 ،)کریمی .یابند

 ـ دیالکتیک جوهر و واقعیت سیاسی و اجتماعی 6ـ2

فرد گرایی مبنایی فلسفی دارد که به فرد در مقابل جمع نهادی  .شودمی مباحث روشی عمدتا به شیوه استدالل مربوط

از تلفیق تقابل  .بنایی فلسفی دارد که به نهاد به عنوان کلیت در مقابل جزء تاکید دارددهد و کلی گرایی نیز ممی اصالت

 ( 55ص ،1379 ،)سیف زاده .گیردمی دیالکتیک شکل ،دوگانه فرد ـ جمع نهادی

توان حدود مسیر می توان فردیت و آزادی آنها را مخدوش کرد امانمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان

د نظر را به آنها نشان داد و انتخاب روش و چگونگی طی کردن آن را در اختیار خود دانشجو معلم گذاشت چرا که آنها مور

  .توان نادیده گرفتنمی در شرایط محیطی و اجتماعی خاص خود پرورش یافته اند و گذشته آنها را

نمی ر مطلق معتقد باشیم و از طرف دیگرتوانیم به استمرانمی حرف اساسی دیالکتیک این است که ما از یک سو

تفکیک زمان به گذشته و حال و آینده تصور غلطی از حیات اجتماعی ـ سیاسی  .به گسست مطلق معتقد باشیمتوانیم 

گذشته ترکیبی از تحوالتی است که زمانی در زمان حال اتفاق افتاده است و آینده نیز چیزی جز سنتز حال  .کندمی ایجاد

  .یستو گذشته ن

راهبردی را همانند آنتی تز های و برنامهها اگر تاثیر گذشته و تربیت کودکی دانشجو معلمان را همانند تز و سیاست

  .آید که آمیزه ای از تز و آنتی تز استمی بدانیم از ترکیب آنها سنتر پدید

 

 تهاجم فرهنگی ـ 7ـ2

و آمریکا و شوروی در تعقیب مان خواهند بود ها هیم صهیونیستما چه بخواهیم و چه نخوا :فرمایندمی امام خمینی )ره(

تهاجم فرهنگی فعالیتی است  (237ص ،1368 ،)امام خمینی )ره( .تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان را لکه دار نمایند

هم استحاله ( نتیجه آن 19ص ،1389 ،)فیروزی .غیر مستقیم و پنهانیهای برای دگرگون کردن اعتقادات عمومی از راه

 ( 8ص ،1391 ،)افتخاری .فرهنگی و تغییر هویت است

و باورها و ها تهاجمی است به تار و پود تمامی اندیشه» :مقام معظم رهبری تهاجم فرهنگی را چنین تعبیر کرده اند

 ( 20ص ،1389 ،)فیروزی« .این یورش خصمانه جوانان قرار دارندمقدسات و سنن یک کشور به خصوص در نوک پیکان 

تبلیغات فرهنگی در  ،اینترنت و ادبیات و اشعار غنایی ،ماهواره ،توان به مسیر انحرافی سینمامی از ابزارهای تهاجم فرهنگی

مواد مخدر و مسکرات و مواد تهیج کننده  ،بین المللی و منطقه ایهای برخی سازمان ،نخبگان غرب گرا ،میادین ورزشی

  .قوای جنسی اشاره کرد

معموال جوامعی که دچار آشفتگی و نا  .وجود خالء فرهنگی در جامعه است ،تهاجم فرهنگیهای ین ریشهاز مهمتر

از سوی دیگر اگر بین نهادهای اجتماعی پیوند عمیق و گسست ناپذیر  .آرامی اند برای پذیرش فرهنگ بیگانه مستعد ترند

خواهد از می لتی کهم و .فرهنگی مقاوم تر هستندآن جامعه در برابر تهاجم  ،و همچنین هماهنگی وجود داشته باشد

 .باید به اصول عقیدتی خود آشنایی کامل داشته باشد ،هویت دینی و ملی خود در برابر تهاجم فرهنگی دفاع کند

( این وظیفه معلمان و دانشجو معلمان است که در درجه اول به این اصول عقیدتی آشنا 125ص ،1391 ،)طهماسبی

  .ل جوان بپردازندسند به آموزش کودکان و نشوند تا بتوان
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 نتیجه گیری

هایی و در این مسیر با چالش اندرا عهده دار  آنانو فراهم کردن زمینه شکوفایی  انمربیان وظیفه مراقبت از دانشجو معلم

به عدم ذهنیت  توانمی در عرصه استراتژی .رو به رو اند چه در عرصه استراتژی و تدوین برنامه و چه در عرصه اجرا

 ،اجتماعی ،با واقعیات سیاسیها مشترک مربیان در متغیرهای اساسی اشاره کرد و از سوی دیگر فاصله میان برنامه

چه در عرصه علمی و چه در عرصه مفاهیم و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و ها فرهنگی جامعه و عدم توجه به نوآوری

های چالشتوان از می راها عدم به روز رسانی و تجدید نظر مستمر در سیاستگذاریو ها عدم انعطاف پذیری الزم در برنامه

  .تدوین برنامه ای موفق دانست

توان به الگو دادن به دانشجو معلمان اشاره کرد که این امر می پیش رو در عرصه تدوین استراتژیهای از دیگر چالش

کشف و تطبیق های سبب افزایش مهارت ،گو یابی توسط خود دانشجو معلمپروراند و بر عکس المی فرآیند تقلید را در آنها

چالش  .شود و وظیفه مربی تنها ارائه الگوها به دانشجو معلمان و انتخاب الگو با آنان استمی و درونی سازی الگو توسط او

 ،چه آگاهی به این حقیقت اگر .توان یک شبه دگرگون کردنمی فرهنگ را ،دیگر مسئله فرهنگ است بنابر نظریه فرهنگ

 ،اما این آگاهی .یک شبه مسائل ریشه دار اجتماعی را حل کنندخواهند می ممکن است منجر به یاس کسانی شود که

هایی چرا که در دراز مدت منشا سیاست .برای هر نوع سیاستگذاری واقع بینانه در عرصه دگرگونی فرهنگی ضروری است

  .بسیار کارآمدتر خواهد بود

ن تربیت و حقوق فردی و اجتماعی یک چالش بزرگ در تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان میا ضمسئله تناق

چنانچه استقالل و جوهره تمایز یافتگی آنها را نادیده بگیرد  ،اگر چه اصالت با جمع است اما اجتماعی کردن افراد .است

فرد( از رای حل این چالش جدا ندانستن سرنوشت دانشجو معلم )و بهترین راه ب .گرددمی مانع تحقق تربیت صحیح آنان

  .جامعه و همچنین سرنوشت جامعه از دانشجو معلم است

مسئله دیگر اولویت داشتن عقل ارتباطی نسبت به عقل ابزاری است چرا که در مدرنیته عقل ابزاری به فاشیسم و 

از پیش تعیین شده استوار های تفاهمی است و بر اساس قالب توتالیتاریسم منجر شد اما عقل ارتباطی بین االذهانی و

توانند می ،دانشجو معلمان با تعامل با یکدیگر و هدایت مربیان .انجامدمی نیست و در نهایت به ارتباط و کنش کالمی آزاد

  .سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهندهای توانایی

توان به عدم تفاهم میان ذهنی مربیان می و معلمان در عرصه اجراتربیت سیاسی و اجتماعی دانشجهای از چالش

جدید و توسعه کنش ورزی و اندیشه در دانشجو معلمان به های که این امر با اولویت دادن به کشف ظرفیت .اشاره کرد

  .قابل حل است ،جای آموزش

نان و اصرار بر تغییر دادن دانشجو معلمان به توان به عدم تعهد مربیان و تربیت زبانی آمی پیش روهای چالشاز دیگر 

دانش که این امر با انتخاب شایسته مربیان و تاکید بر تربیت خاموش و عدم اصرار بر تغییر  .جای تربیت آنان اشاره کرد

 از سوی دیگر غرب گرایی و عدم اعتماد به نفس و خرد شدن غیر مستقیم .آموزان و هدایت صبورانه آنان قابل حل است

  .گرددمی شخصیت ایرانی از دیگر چالش هاست که با مشورت و ایمان و اراده و خودباوری و توکل به خداوند مرتفع

هم فرد  ،در یک کنش و واکنش دو جانبه بین فرد و محیط .اجتماعی سازی سیاسی چالش دیگر در عرصه اجرا است

یک طرح بیرونی و  ،تربیت .یابدمی و نگرشی فرد تغییردهد و هم محیط با ساختار شخصیتی می خود را با محیط تطبیق

تدریجی و فطری است و باید سعی بر افزایش قوه اندیشه ورز دانشجو معلمان  ،دگر ساخته نیست بلکه یک امر تکوینی

  .شود

زش همکاری و سا .در روند تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان باید ترکیبی از سازش و منازعه را بکار برد

توان همواره در همه مسائل سازش کرد بنابراین منازعه تا حدی پرهیز ناپذیر است و البته ذاتا هم بد نمی سودمند است اما

و با پرهیز از سنت گرایی به عنوان راه حلی برای بازسازی همبستگی سنتی در آید می نیست زیرا از درون آن سازش پدید
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فرزندان خود را به آئین خویش  :حدیث امام علی )ع( توجه کرد چرا که فرمودند جهانی که دائم در حال تغییر است به

( تا حدودی باید با دانشجو 267: 1378 ،)ابن ابی الحدید .مجبور نسازید چرا که برای زمانی غیر زمان شما آفریده شده اند

  .معلمان همکاری کرد و به جذب تعداد بیشتری از آنان دست یافت

اخالقی و نظام ارزشی و های که در پی تضعیف بنیان ،و فرهنگ غربی با محوریت دنیاها ان ارزشبا یورش بی ام

فوق های فرهنگی از طریق واحدهای درسی یا فعالیتهای پر کردن خالءباید با  .اعتقادی جوانان و دانشجو معلمان است

  .تربیتی مانع از پذیرش فرهنگ بیگانه شدهای برنامه و یا برنامه
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