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چکيده

شناخت تربيت  ،الگو ها و روش هاي آن يكي از حوزه هاي مهم شناخت فرهنگ يك جامعه مي باشد.الگو هاي تربيتي در
ساختن افراد كارآمد و يا بر عكس منفعل و نا كارآ مد سهم مهمي ايفا كند .يكي از دغدغه هاي اصلي بشر براي هميشه تاريخ
انتقال ميراث و معارف بشري از نسل هاي گذشته به آيندگان بوده است و اين از عمده داليل انباشت دست آورد هاي مادي و
معنوي بشر محسوب مي شود .اهمي ت تربيت و فرهنگ پذيري در جهان امروز بسيار حياتي است و شناخت الگو ها و روش
هاي تربيتي به برنامه ريزي اصولي تر كمك مي كند.جامعه ايران در حال تجربه كردن دوران جديدي از مناسبات اجتماعي
است والگو هاي تربيتي نيز در حال تحول اساسي مي باشد.در اين مقاله با استفاده از داده هاي بررسي اقتصادي-اجتماعي
خانوار مركز آمار ايران كه با همكاري مركز تحقيقات علمي فرانسه جمع آوري شده است در قالب تحليل داده هاي ثانويه3
اقدام به بررسي روش هاي تربيتي در استان هاي مختلف شده است.نتايج حاكي از وجود تفاوت معنادار بين اقوام  ،متغير هاي
تحصيالت و گروه هاي مختلف اجتماعي در زمينه تربيت و جامعه پذير كردن افراد است.
کليد واژه ها :الگوي تربيتي،اجتماعي شدن ،جامعه پذيري،جوانان
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- Second data analysis
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مقدمه

به اعتقاد برخي تربیت پذيری از وجوه تمايز انسان از ساير موجودات عالم است که در اصطالح جامعه شناسي به اجتماعي
شدن يا جامعه پذيری،4در نزد انسان شناسان به فرهنگ پذيری 5يافرهنگ آموزی6وعلمای تربیت به تربیت
پذيری 7مشهور است .انسان موجودی اجتماعي است اگرچه موجودات ديگری هم هستند که بصورت گروهي و جمعي
زندگي مي کنند اما زيست اجتماعي انسان با ساير موجودات از جهات بسیاری متفاوت است ،از جمله اين تفاوت ها مي
توان به سه مورد زير اشاره کرد -1 :انسان مي آموزد (در فرايند تربیت اجتماعي و از طريق ارتباط و آموزش ديدن) -2به
آموخته هايش اضافه مي کند(از طريق ارتباط و تعامل ) -3آموخته هايش را به ديگران منتقل مي کند(از طريق ارتباط و
آموزش دادن) .
خانواده اولین و مهمترين نهاد اجتماعي است که در جامعه پذيری و تربیت اجتماعي فرزندان نقش اساسي ايفا ميکند .در
باب اهمیت و ضرورت خانواده متفكران و انديشمندان مباحث و موضوعات گوناگوني را مطرح نموده و هر کدام از
زوايه ايي خاص به آن نگريستهاند .خانواده در کنار سايرکارگزاران فرايند اجتماعي شدن مانند گروه همساالن،آموزش و
پرورش و نیز وسايل ارتباط جمعي مسئول تربیت و آماده سازی اعضا جهت ورود وپذيرش نقش های اجتماعي است.
مطالعه فرايند جامعه پذيری و تربیت از جمله دغدغه های متفكران در همه اعصار بويژه در جهان پیچیده امروزی بشمار
مي رود،جامعه ايران در حال حاضر دچار تغییرات اجتماعي در حوزه های گوناگون حیات خود شده و بخصوص مسائلي
چون شكاف نسل ها و تغییر نگرش به زندگي اجتماعي و روابط درون خانواده که مستقیما با موضوع مورد بحث اين
مقاله يعني تربیت و جامعه پذيری مواجه است،آمال و آرزو های فرزندان با والدين تفاوت های اساسي پیدا کرده  ،نسل
امروز والدين را فاقد درک درست از مسائل اجتماعي و نیاز های نسل جوان و در عوض پدران و مادران نیز جوانان را
نسلي بي قید و فاقد درک مسئولیت اجتماعي مي دانند .جوانان روش های تربیتي والدين را تاريخ مصرف گذشته بحساب
مي آورند،بطور خالصه خانواده امروز ايراني دچار تنش های اساسي بین والدين و فرزندان است و شیوه تربیت يكي از
محل های اصلي اين منازعه به حساب مي آيد واين مسئله ايي است که جوامع ديگر چند دهه پیش اين بحران را پشت سر
گذاشتند:در طول دهه ،1221نگراني در مورد اعمال و نگرش های نسل جوان ياغي به اوج رسید.نگراني
جامعه(امريكائي)از اين بابت تازگي نداشت ،اما به شدت افزايش يافته بودو علت آن تاثیر سینما وراديو (دو رسانه
جديد)بر نسل جوان بود(پوالرد :)3 :1335،به اعتقاد برخي متفكران ،تعلیم و تربیت يكي از ابزار های مهم کمک به
بشريت برای برون رفت از بحران های اجتماعي جامعه معاصر است که برخي آنرا فضای خالي تربیتي يا بحران در تعلیم و
تربیت عصر حاضر تعريف کرده اند(برزنیكا136 :1371.و )156و يا به تعبیر جورج نلر :نافذترين ناپیوستگي هايي که
کودکان جامعه صنعتي تجربه کرده-و تجربه مي کنند-ناپیوستگي بین خانواده و جهان وسیع تر پیرامون
آنهاست(.نلر)114: 13772،تعلیم و تربیت در جهان امروز يكي از امور مهم زندگي اجتماعي محسوب مي شود و شناخت
کم و کیف و تحوالت آن به حل مسائل جوامع کمک خواهد کرد.درک صحیح و توصیف تعلیم و تربیت بر پايه
مطالعات بین رشته ايي مبتي بر چهار محور است ::تعلیم و تربیت عبارت است از کمک برای رشد،انطباق با جامعه،هدايت
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صحیح در زمینه فرهنگي و باالخره بیدار کردن بشر برای درک رسالت و مفهوم زندگي خويش(.همان ماخذ )157 :بین
الگو های تربیتي در جوامع گوناگون و حتي طبقات و گروه های اجتماعي در درون يک جامعه مشخص تفاوت وجود
دارد :به اعتقاد امیل دورکیم هیچ الگوی تربیتي عالمگیری در جهان وجود ندارد :نه تنها (الگو)تربیتي که عالمگیر
باشدوجود ندارد بلكه جامعه ايي نیز که در آن نظام های تربیتي گوناگون وجود نداشته باشد و بطور موازی عمل نكند
(نیز)وجود ندارد(.دورکیم ) 36: 1376
مطالعات تجر بي فراوان بويژه در جوامع غربي نشانگر تفاوت الگو های تربیتي و جامعه پذير کردن در طبقات مختلف
اجتماعي است :هر يک از مطالعات پیشین به وجود تفاوت های مربوط به طبقه اجتماعي در آماده سازی کودکان برای
مدرسه اشاره دارد...مردم شناسان فرهنگي معاصر و روان شناسان اجتماعي مطالعاتي تطبیقي در باره طبقه اجتماعي و
شخصیت انجام داده اند و معتقدند که تجربه های اولیه خاص کودک تاثیرات عمیقي بر رفتار بعدی او دارد (کريمي
24 :1332و)25
پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش

سئوال کلیدی در اين بررسي عبارت است از پاسخ به اين پرسش است که الگوی غالب تربیتي (استبدادی،دموکراتیک يا
بینابین )در نهاد خانواده در ايران امروز از ديدگاه جوانان چگونه است؟
محل سكونت چه تاثیری بر الگوی تربیتي دارد؟
روش های تربیتي بین دو جنس تفاوت معني داری وجود دارد؟
آيا تفاوتي بین الگو های تربیتي اقوام ايراني وجود دارد؟
متغییر وضع سواد و مقطع تحصیلي  ،شغل چه تاثیری بر الگوی تربیتي دارد؟
آيا گروه های سني از الگوهای تربیتي برداشت يكساني دارند؟
مطالعه تربیت از دير باز دغدغه متفكران وفالسفه ايي چون افالطون،ارسطو،ابن سینا،فارابي،غزالي ،خواجه نصیر،
روسو،دورکیم ،هربرت مید ،اسپنسر و مارگارت مید ...محسوب مي شده است  .از اين رو پرداختن به نظام فرهنگ
پذيری کودکان ،از دوره های اولیه پیدايش علوم اجتماعي جديد همواره مورد توجه جامعه شناسان و مردم شناسان
کالسیک و نسل میاني بوده و متخصصان امروزی نیز از اهمیت و جايگاه مهم تربیت در تحول و تكامل جامعه بشری
غافل نیستند  ،انسان شناسان نشان داده اند که طرز پرورش طفل در هر جامعه کلید فهم آن اجتماع و فرهنگ است .از
حدود سالهای 1231به اين سو ،مردم شناسان کوششهايي خاص در مطالعه طرز پرورش کودک در اجتماعات مختلف
به کار بستهاند و منشاء بسیاری از مشخصات اجتماعي و فرهنگي رادر نحوه رفتار با کودکان جستهاند ،تا جائي که امروزه
هر محقق فرهنگ ،از بررسي دوران کودکي و نحوة بار آوردن کودکان در جامعهآغاز ميکند و نهادهای اجتماعي را
انعكاسي از اين تربیت و ناشي از آن ميداند(ساروخاني.)12 :1371،
با توجه به اين که محیط خانواده نخستین جايي است که بعد از تولد بنای شخصیتکودک در آنجا شكل
ميپذيرد( )Schaefer,1989:90و اين امر در سرنوشت آتي او مؤثر ميباشد:خانواده چارچوبي است که تعلیم و
تربیت در فضای داخل آن جري ان دارد و اگرچه مدرسه و رسانه ها هم در فرايند تعلیم و تربیت ايفای نقش مي کنند ولي
همچنان خانواده يكي از موثرترين عوامل اجتماعي کردن (تعلیم و تربیت) افراد است:.خانواده عامل اولیه اجتماعي
ساختن انسان است(موريش )162: 1373.اما بايد توجه داشت که تحول اين نهاد بخصوص در دهه های اخیر برخي مسائل
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و مشكالت را بروز داده است .تجربه های زندگي سنتي از بین رفته است و شرايط و فرصت تجربه زندگي جمعي و
اجتماعي برای افراد نسل های امروزی کم وکمتر شده است.برخي صاحب نظران عواملي که بر ايفای نقش و کارکرد
تربیتي در خانواده های جديد تاثیر گذاشته و آنرا دچار مشكل نموده است را بشرح زير خالصه مي کنند :الف -فضای
زندگي تنگ ومحدود ب-کاهش تعداد بچه ها پ-اشتغال به کار مادران در خارج از خانه ت -انزوا از اجتماع ت-
بحران در زندگي زناشوئي ث -بحران تربیت خانوادگي (حرفي و کالمي شدن تربیت تا عملي و عیني و مشارکت
گروهي سنتي)ح -فقیر شدن دنیای کودکان (از دوست و همبازی گرفته تامحیط امن وآزاد خ -انتظار بیش از حد والدين
ج -تربیت ايده ال منطبق بر آرزوهای والدين چ -تربیت در حد بي مرزی(توجه بیش از حد يا پر کردن خالء يكي از
والدين )ر-تربیت ضد ونقیض (نبود هماهنگي بین پدر و مادر در تعلیم و تربیت )(برزنیكا)21-113 :1371.
چهارچوب نظري

در علوم مختلف و مكاتب گوناگون به موضوع تربیت با تفاوت ديدگاه نگريسته شده است :بلن تاين رهیافت های مطالعه
تعلیم وتربیت در قالب کارکردی،تئوری تضاد،تئوری تعاملي و تفسیری و رهیافت های کساني چون برنشتاين و بورديو را
سنتزی از رهیافت های کالن و خرد معرفي مي کند()Ballantine,2002:14-15
اجتماعي شدن و فرهنگ پذيری توسط جاکانو)1262(3لیس )1263(2ريد )1263(11ويلیام )1262(11هاوارد)1271( 12
پشكین )1272(13والنسي )2111(14مطالعه شده است
در ايران نیز موضوع تربیت همواره مورد تاکید و توجه انديشمندان ازگذشته بوده است بويژه در خصوص نقش تربیتي
نهاد خانواده انديشمندان بسیاری ديدگاههای متنوعي مطرح کرده اند اما همگي به اثر تربیتي خانواده تاکید نموده اند ،در
اينجا از برخي متفكرين ايراني بعنوان شاهد مثال ياد مي کنیم :
ابن سینا در خصوص اصول تعلیم وتربیت بعنوان يكي از کارکرد های خانواده و نیز يكي از وظايف دولت بحث کرده
است .ابن سینا کارهايي که رئیس حكومت ديني و کارکنانش انجام ميدهند و شامل همة کارهای سیاسي ،مالي وانتظامي
ميشود آورده که يكي از اين وظايف کارکرد تربیتي است:برای تعلیم و تربیت ديني سازمانها بپا دارد و مردم را به
آموختن وادار نمايد.وی سپس بر وظايف والدين در خصوص سواد و مهارت آموزی و نام نیكو نهادن بحث کرده است
امام محمد غزالي وی که از فقهای مطرح زمان خويش بوده است مي گويد :بدان که فرزند امانتیست در دست پدر و
مادر ،دل وی پاک است چونجوهر نفیس ،و نقشپذير چون موم ،و از همة نقشها خالیست ،چون زمین پاک است که
هرتخم اندر وی افكني برويد ،اگر تخم خیرافكني به سعادت دين و دنیا رسد ،و پدر و مادر ومعلم اندر ثواب شريک
باشند ،و کودک را از آتش نگاهداشتن اولي تر که از آتش دوزخنگهدارند ،و نگاه داشتن وی آن بود که وی را با ادب
دارد و اخالق نیكو به وی آموزد و از قرينبد نگاه دارد ،که اصل همة فسادها از قرين بد خیزد و او را اندر تنعم و جامة
نیكو آراستن خونكند که آنگاه از آن صبر نتوان کردن و همة عمر اندر طلعت آن ضايع کند ،بلكه پاکي او اندرابتدا جهد
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کنند .او را دايهای بايد تا وی را شیر دهد به صالح و نیكو و حاللخوار بود که خوی بد از دايهسرايت کند .و پدر که
بايد حشمت خود را نگاه دارد و هر روز يک ساعت او را از بازی باز ندارد تافرهیخته شود و دلتنگ نشود و بر کودکان
فخر نكند و الف نزند(.غزالي)13: 1312،
خواجه نصیرالدين طوسي :نمونه ديگر دربارة خانواده و تربیت در کتاب اخالق ناصری است:چون فرزند به وجود آمد،
ابتدا تسمیه او بايد کرد به نامي نیكو ،که اگر نامي ناموافق بر او نهند مدت عمر از او ناخوشدل باشد .پس دايهای بايد
اختیار کرد که احمق و معلول نباشد چهعادات بد و بیشتر علتها به شیر تعدی کند از دايه به فرزند .و چون ايام رضاع او
تمام شود بهتأديب در رياضت اخالق او مشغول بايد شد،پیشتر از آن که اخالق تباه فراگیرد ،چه کودکمستعد آن بود
و به اخالق ذمیمه بیشتر میل کند به سبب نقصان و حالتي که در طبیعت داردو در تهذيب و تأديب اخالق او بايد جهد
کرد .هر قوت که جديت او در بنیة کودک بیشتر شودتكمیل آن قوت مقدم باشد .اگر جمیلي از او صادر شد او را
محمدت گويند و اگر اندک قبیحيصادر شد به مذمت تخويف کنند(.خواجه نصیرطوسي)14: 1346،
فارابي در کتاب "تحصیل السعاده" در باب تعلیم و تربیت تعريفي بشرح زير دارد":تعلیم" عبارتست از ايجاد فضائل
نظری در امتها و جوامع بشری و "تاديب" عبارتست از راه ايجاد فضائل اخالقي و صناعتهای علمي در میان مردم.
"تعلیم" با گفتار صرف حاصل آيد .ولي "تاديب" با عادت دادن امتها و افراد بشر به کارهائي که براساس ملكه علمي
تحقق مي يابند .بدين صورت که اراده آنان به سوی انجام آن کارها حرکت کند و ملكههای علمي و اعمال مترتب بر
آنها بر نفوس مستولي گشته و مردم مانند عاشقان به امور مزبور مشتاق گردند".خانواده اولین گروهي است که به آن
تعلق داريم .از نظر وی خانواده سه وظیفه دارد :
 . 1حفاظت
 . 2تامین امنیت و عاطفه
 . 3اجتماعي کردن
به دلیل ناتواني کودک ،مهمترين وظیفه والدين وظیفه دوم است و عدم ارضا و تامین اين وظیفه سبب مشكالت زيادی در
افراد خواهد شد .محققان غربي نیز به شكل گسترده در اثار و نظريه های خود موضوع تربیت يا جامعه پذيری را طرح
نموده اند.
ژان ژاک روسو در کتاب امیل به مطالعه تربیت ايراني (بعنوان الگوئي متفاوت از آنچه در جامعه او رايج بود)پرداخت
.امیل دورکیم در کتاب جامعه شناسي و تربیت به اين مهم پرداخته بود که تربیت امری اجتماعي است و توارث و فرديت
تاثیر شگرفي در آن ندارد،خانم مارگارت مید هم اين پرسش اساسي را مطرح کرد که آيا تربیت به محیط اجتماعي افراد
بستگي دارد يا به عوامل طبیعي مانند انتقال صفات و خصائص از والدين،وی بدنبال يافتن پاسخي بر دغدغه های فردای
صنعتي شدن و فروپاشي الگوی های سنتي تربیت امريكائي بود و نشان مي داد که تربیت در قبايل ساموا بسیار آسان گیر
و در قبايل گینه بر عكس کامال سخت گیرانه بود:تاکید مید در مكتب فرهنگ و شخصیت بیش از هر چیز بر فرايند انتقال
فرهنگي و اجتماعي شدن افراد بود(فكوهي)216 :1331،
ژان ژاک روسو :وی سرشت بشر را همانند يک آيینه تصور مي کند که نقش پذير و يا تربیت پذير است وی به نقش
تربیت اجتماعي اهمیت بسیاری قائل است(سخاوت )11 :1372،به نظر روسو تربیت را بايد از زمان حال شروع
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کرد،مدرسه مقدمه زندگي نیست بلكه تمريني برای زندگي است.وی تربیت را يک فرايند باطني به حساب مي آورد و
چهار مرحله در رشد عقیده دارد:مرحله فعالیت های جسماني تا پنج سالگي،مرحله دوم تا  12سالگي که مربوط به حالت
توحش بشر است،مرحله سوم 12تا  15سالگي د وره عقالني بشر ،که مرحله توانائي ارشیابي و داوری های انتقادی بشر
است ،مرحله تربیت اجتماعي از  15تا  21سالگي که عالقه های مذهبي غلبه دارد (.ماير)333 :1374،
وی مدام ندا مي زند هر کس قبل از هر چیز بايد بعنوان انسان تربیت شود وهدف تربیت روشنگری است:همیشه بخاطر
داشته باشید که روح نظام من اين است که به کودک خیلي چیز ياد ندهیم،بلكه فقط به انديشه های درست و روشن
اجازه دهیم که به ذهن او وارد شوند.....وقتي من کسي مي بینم که در نتیجه عشق به دانش سرگردان است و از دانش
فريبنده ای به سوی دانش فريبننده ديگری مي دود،بدون اينكه بداند مقصدش کجاست،به اين فكر مي افتم که با بچه ای
روبه رو هستم که در کنار دريا به گردآوری صدف ها مشغول است.نخست او خود را با آنها گرانبار مي کند ،سپس
صدف های ديگر دل از او مي برند ،اينها را به دور مي ريزد و بازهم بیشتر گردآوری مي کند.سرانجام در حالي که زير
بار خم شده است و نمي داند که کدام ها را برگزيند،همه را دور مي افكند و دست خالي باز مي گردد(ماير ،همان 337:
به نقل از روسو)
کانت :هدف تربیت در هر فرد پرورش هر گونه کمالي است که او آمادگي آن را دارا است.اصول فلسفه تربیتي میل بر
ياد گیری چند محور متمر کز بود:آمیختن تحصیل زبان های باستاني با نظام علمي آرمان میل بود.گذشته و طبیعت را
بشناس اصول فلسفه تربیتي او بود(ماير)413:
دورکیم :تربیت عملي است که نسل های بزرگسال بر روی نسل های که هنوز برای زندگاني اجتماعي پخته نیستند و
هدف آن اين است که در کودک شماری از حاالت جسماني،عقالني و اخالقي بر انگیزد و پرورش دهد که جامعه
سیاسي بر روی هم و نیز محیط ويژه ای که فرد به نحو خاصي برای آن آماده مي شود اقتضا مي کنند(دورکیم 1376.
)43:تعلیم و تربیت را يک "امر اجتماعي " تعريف مي کند:اين جامعه به طور کلي،و هر يک از محیط های خاص
اجتماعي است که کمال مطلوب آنچه راتعلیم وتربیت تحقق مي بخش د،تعیین مي کند.جامعه هنگامي خواهد توانست به
حیات خود ادامه دهد که در بین اعضای آن همگوني کافي وجود داشته باشد،تعلیم وتربیت از ابتدا مشابهت های اساسي
مورد نیاز زندگي جمعي را در کودک تثبیت مي کند وموجب حفظ و تقويت اين همگوني مي شود.ولي از سوی ديگر
هر گونه بر کننار از نوع معیني از تنوع ناممكن است ،تعلیم وتربیت به دلیل تنوع و تخصص خود دوام و بقای تنوع
ضروری مذکور را تضمین مي کند(ماير)21 :1374،
اسپنسر :رساله تربیت وی هم در امريكا و هم در انگلستان پر ف روش ترين کتاب بوده به نظر وی تربیت مهیا کردن انسان
است برای زندگي کامل .او معتقد است که :تربیت بیشتر يک کار عملي است تا نظری(ماير )414: 1374،تربیت را
سازگار کردن انسان با محیط خود مي داند .وی معتقد است که تعلیم وتربیت بايد بر اساس علوم تجربي باشد و اداره
زندگي در تربیت امری اساسي است و روی پای خود ايستادن اساس تربیت است.
اسپنسر معتقد است تربیت نیز مانند انسانیت بايد سیر تكامل تاريخي خود را طي کند و با در نظر گرفتن اصل وراثت از
عیني به تجريدی بپردازد و به منزله يک دوره آمادگي باشد که طفل را برای سوق به مرحله کمال بشری آماده مي
سازد .فلسفه تربیتي او بر مبنای مقام واقعي علم پي ريزی شده است .وی بر کاربرد علوم تجربي در تعلیم و تربیت بیش از
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حد تكیه کرده است و اصول منفعت گرائي يا اصالت فايده را برای آموزش و پرورش در نظر گرفته يعني تعلیم و تربیت
را وسیله ايي سودمند برای نفع فردی يا اجتماعي در خدمت مسائل علمي و اقتصادی و اجتماعي و سیاسي قرار داده است
و بطور کلي تربیت بايد برای زندگي سودمند باشد.اسپنسر هدف از تعلیم وتربیت اين مي داند که انسان را برای زندگاني
کامل آماده کند و آماده کردن انسان برای زندگاني وظیفه ای است که تعلیم وتربیت بايد آن را انجام دهد.
به نظر اسپنسر در تربیت خانواده مقدم بر دولت است :بار آوردن فرزندان پیش از دولت ممكن است و يا اگر دولت از بین
برود،باز هم ممكن است ...چنین نتیجه مي شود که وظیفه والدين مستلزم دقت بیشتری است تا وظیفه شهروندان..از آنجا
که طبیعت شهروندان بیش از هر چیز ديگر بر اثر تربیت نخستین تغییر مي کند،بايد نتیجه بگیريم که رفاه خانواده زير بنای
رفاه جامعه است و بنابراين معلوماتي که با موضوع نخست ارتباط مستقیم دارند،بر معلوماتي که با موضوع دوم مربوط مي
شوند بايد تقدم داشته باشند(ماير)417،
جان ديوئي:تجديد نظر در تجربیات و تشكیل مجدد آنها به طوری که اين تجربیات با توجه به امكانات تازه معني بیشتری
پیدا کنند و به فرد برای هدايت و تجربیات بعدی و پیش بیني نتايج آنها کمک نمايد(شريعتمداری  )51: 1362جان ديوئي
در کتاب اصلي خود در باره تعلیم و تربیت به طور روشني فرق بین تربیتي که هر کس فقط از طريق تماس و زندگي
مشترک با ديگران کسب مي کند و تربیت برنامه ريزی شده را مشخص مي کند(برزينكا )41: 1371
ژرژ هربرت مید جامعهشناس معروف امريكايي معتقد است که کودک مراحل مختلف فرآيند اجتماعي شدن را از طريق
کنش متقابل با کساني که در خانواده با او زندگي ميکنند وقضاوتهايشان برای کودک اهمیت اساسي دارد فرا
ميگیرد.وی در کتاب ذهن،خود و جامعه مي گويد بین رشد فرديت (خود)که به زبان ديگر از آن میتوان به شخصیت
تعبیر کرد با اجتماعي شدن رابطه بسیار قوی وجود دارد و مانند پارسونز اين عقیده را که کودک شخصیت مادرزاد دارد
مردود مي داند...آشكار است که تعلیم وتربیتي که خانواده قبل از ورود کودک به نهاد های تربیتي برای او فراهم مي
آورد او را در ارضای نیاز ها و آزادشدن از تنش های دروني مذکور کمک مي کند.فرايند اجتماعي شدن و صاحب
شخصیت شدن در خانه وسیله ايي است که در طي آن کودک کم کم خودش را همچون فردی در بین ديگران و در
عین حال در مقام کسي که با ديگران مناسباتي دارد مي شناسد(موريش )175 : 1373،
مید برای يادگیری و تكوين شخصیت سه مرحله قايل است :تقلید ،بازی سازمان نا يافته و ايفای نقشها در قالب بازی
های دسته جمعي و سازمان يافته که در خانواده و بازیگروهي بیشتر تبلور پیدا مي کند .وی خواست ها و محرک های
فردی را که به طور طبیعي شروع به فعالیت مي کند ،تحت تاثیر تربیت اجتماعي به وسیله دو عامل بازتاب و نظر ديگران
نسبت به خود فرد و نیز عقیده فرد نسبت به قضاوت ديگران به عمل مي آيد.
مید در باره اهمیت تربیتي محیط فرهنگي و اجتماعي معتقد است :گرفتن اين پاسخ(انطباق با محیط)از طرف فرد شامل
نوعي فرايند تربیتي است که وسايل ارتباط فرهنگي جامعه را به صورتي کم وبیش انتزاعي کسب مي کند.تعلیم وتربیت
بطور آشكار عبارت است از کسب مجموعه خاص سازمان يافته از پاسخ های فرد به محرک های خود (همان ماخذ)212:
چارلز هورتن کولي :وی جريان پرورش اجتماعي فرد را متشكل از سه عامل ذهن،خود و نهاد مي داند که از طريق کنش
های اجتماعي و از طريق ديگران شكل مي گیرد.کودک خود و هويت وجودیاش را در آينه کساني که در خانواده،
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رفتار و گفتار و داوری آنهارا مهم ميداند ،ميبیند .وی نهاد خانواده را مهمترين نهادی ميداند که در ساختن وپرداختن
تصوير کودک و پيريزی ويژگیهای فردی و اجتماعي او تأثیر اساسي دارد.
کودک در خانواده به هیچوجه به خودش نیست ،همه چیز را اقتباس ميکند ،آنچه راکه مناسب سنش نیست تقلید
مينمايد و چون در اجرای قانون خارجي توفیق حاصلنميکند به آساني دستخوش خشم يا کمرويي و شرمندگي
ميشود ،حالتي که در کودک نازپرورده به خوبي مشهود است .کودک از اين عصبانت و هیجان به جز به فعالیتهای
منظمي که در مدرسه با آن مواجهميشود رهايي نتواند يافت(.شاتو)253:
مانهايم :وی در کتاب انسان و جامعه مي گويد:جامعه شناسان تعلیم وتربیت را صرفا يک وسیله تحقق آرمان های انتزاعي
فرهنگ نظیر انسانگرائي،يا تخصص گرائي فني تلقي نمي کنند،بلكه آنرا بخشي از فرايند تاثیر گذاری بر مردان و زنان
مي دانند.تعلیم وتربیت را تنها ،زماني مي توان فهمید که بدانیم شاگردان برای چه جامعه ايي و برای کدام موقعیت
اجتماعي تعلیم مي بینند(ماير)22 :1374،
وی همچنین عقیده دارد که جامعه به طرق گوناگوني در ذهن افراد بازسازی و تاثیر گزاری مي کند:الف -از طريق روش
سازگاری هوشي خود فرد ب -از طريق تعلیم وتربیت آگاهانه به انظمام بازآموزی وآموزش تكمیلي پ-از طريق
يادگیری ت -از طريق روانكاوی
به نظر مانهايم تعلیم وتربیت آگاهانه عبارت است از سازماندهي محرک به صورتي که "من مسئول" هر کس آشكار
شود و او برای تمیز و تشخیص خوب از بدوعوامل سالم از داده های ناسالم صالحیت پیدا کند بعالوه من فرد بايد از
طريق تعلیم وتربیت در موقعیتي باشد که در ارزش های خود تجديد نظر کند و تدريجا رفتار خود را بر طبق آن تغییر
دهد(.موريش)216 :1373،
الیسون ديويس 15به بررسي تاثیرات طبقه اجتماعي بر يادگیری و رابطه فرهنگ طبقاتي و نظام عاطفي و توان های
هوشي پرداخته و نشان مي دهد که حتي دايره لغات با طبقه رابطه دارد.وی سه نوع پديده را در ارتباط با آزمون های
هوش مطرح مي کند:پديده های وراثتي،پديده های فرهنگي و در نهايت پديده سرعت(عمل)
ديويس و هويگ هرست در تحقیقي تفاوت های طبقه احتماعي وتفاوت پايگاه افراد در نحوه اجتماعي کردن پرداخته
اند.بر اساس يافته های آنها طبقه پايین سهل گیر تر از سايرين در امور تربیتي هستند.
نتايج تحقیق مكابي 16و گیبز 17در امر نحوه تغذيه با تحقیق باال يكسان بود اما در سختگیری برای آموزس آداب
توالت،سختگیری کمتری در بازی های جنسي،محدود کردن بیشتری در پرخاشگری،تحمیل بیشتری در مورد
توقعات،تنبیه بدني بیشتر،محروم کردن از امتیازات،مسخره کردن به وسیله والدين در طبقات پايین در مقايسه با طبقات
متوسط وجود داشت
بران فن برنر در  1235نشان داد که تفاوت های طبقه اجتماعي در جامعه پذير کردن از جمله در روش های تغذيه ،از شیر
گرفتن و توالت آموزی در مورد مادران طبقه پايین از  1231تا پايان جنگ جهاني سهل گیر تر از طبقه متوسط بوده است.
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مورداک در مطاله خانواده و خويشاوندی از لحاظ مقايسه فرهنگي برای خانواده چهار کارکرد عمومي در همه فرهنگ
ها قائل مي شود:نقش های اقتصادی،جنسیتي ،نقش تولید مثل و نقش تربیتي(موريش)171: 1373،
يكي از وظايف خانواده ،اجتماعي کردن کودک است .ي عني خانواده از طريق آموزش و پرورش کودک را با فرهنگ
جامعه آشنا ميسازد و او را برای همنوايي با جامعه آماده ميسازد .خانواده در رشد شخصیت کودک سهم اساسي دارد.
جنبه های ژرف و پنهاني شخصیت انسان ناشي از تعلیم و تربیت او در دوران کودکي است .از آنجائیكه نخستین سالهای
زندگي انسان در خانواده ميگذرد و در اين دوران است که پايه اولیه شخصیت او گذاشته ميشود مي توان به اهمیت
خانواده و تاثیری که در شخصیت فرد و پرورش قوای روحي و اخالقي او دارد کامالً پي برد .جامعهشناسان و
روانشناسان اجتماعي از لحاظ تاثیری که خانواده در تكوين فردی دارد ،مقام مهمي برای آن قائل هستند(وثوقي و
همكاران.)173 :1362،
بنابراين به اعتقاد برخي شكل گیری شخصیت و چگونگي رشد رواني کودکان بیش از همه در گرو عملكرد خانه و
مدرسه است اين دو نهاد اجتماعي است که بزرگترين مسئولیت را در رشد و تكامل شخصیت کودکان بر عهده دارد.
وقتي که رفتار معلمان و اولیای مدرسه و نیز رفتار پدر و مادر و اولیای خانواده با موازين تعلیم و تربیت و روانشناسي
کودک و رشد و مطابقت نداشته باشد ،سالمت رواني و اجتماعي کودکان به مخاطره ميافتد( لطف آبادی)31 :1366،
بنابراين نهاد آموزش مكمل نه اد خانواده محسوب مي گردد.يک بخش مهمي از اصول اولیه و اساسي و مسئولیت ها
برای ايجاد نظم اجتماعي در مدرسه و نظام آموزشي محقق مي شود از جمله ايجاد رابطه مثبت بین کودکان از يكسو و
بین کودکان و والدين از سوی ديگر ()Noffke,1995:115
محققان با توجه به مجموعه مباحث و نظريه های مرتبط با الگوی تربیت از سه سبک تربیتي نام مي برند:الف سبک
استبدادی ب -سبک مشارکتي يا دموکراتیک ج -روش رها يا بي قید.در اين تحقیق الگو های تربیتي در يكي از اين سه
الگو مورد بحث قرار خواهد گرفت.
روش پژوهش

طرح و روش تحقیق اين مقاله اسنادی مبتني بر تحلیل ثانويه داده ها است .موضوع تربیت از دير باز مورد توجه
متخصصان علوم اجتماعي بوده است ،گال و بورگ از سه نوع تحقیق -1توصیف موضوعات يا پديده مربوط به تربیت،
-2توصیف تفاوت بین چند الگو و نهايتا -3توصیف روابط بین دو يا چند متغیر آموزشي و تربیتي
(.)Gall&Borg,2001,39بحث مي کند .در اين مقاله با استفاده از روش تحلیل داد ه های ثانويه 13به بررسي الگوی
تربیتي پدران از ديد جوانان پرداخته ايم :داده هايي که جامعه شناسان به کار مي برند،ممكن است "اولیه" يا "ثانويه"
باشد باشندداده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طريق بررسي،مصاحبه يا مشاهده مشارکت آمیز
گردآوری مي کند.داده های ثانوی از منابع ديگر و به صورت های گوناگون به دست مي آيند،اين داده ها پیش از آنكه
جامعه شناسي تحقیق را آغاز کند،تولید شده و موجودند(ثالثي.)112: 1376،جامعه آماری(جمعیت مورد مطالعه)در اين
بررسي جامعه آماری يا (جمعیت مورد مطالعه) عبارت است از خانواده های ايراني وحجم نمونه خانوار ها با استناد به داده
های جمع آوری شده از نتايج طرح بررسي اقتصادی-اجتماعي خانوار مرکز آمار ايران با همكاری مرکز تحقیقات علمي
data analysis

-Second
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فرانسه  6127خانوار بوده است که در اينجا با استفاده از روش تحلیل داده های ثانويه يافته های مربوط به نگرش جوانان
به نحوه تربیت پدران مورد تجزيه و تحلیل قرار داده ايم.
يافته ها و نتايج تحقيق

خانواده يكي از مهمترين نهاد های اجتماعي است که کارکرد اجتماعي کردن (فرهنگ پذيری ) افراد و اعضا را در کنار
ساير عوامل مانند نهاد آموزش و پرورش و ..بر عهده دارد.شناخت سهم و نقش خانواده و ساير عوامل موثر بر تربیت و
فرهنگ پذيری و تحول و تغییر کارکرد هر يک عوامل جامعه پذيری يكي از مسائل و حوزه های مورد توجه متخصصان
علوم اجتماعي بحساب مي آيد.بخشي از آنچه به شكاف نسلي 12معروف است در اين حوزه بازتاب پیدا مي کند.يافته ها
نشان مي دهد که روش های تربیتي پدر از نگاه جوانان نشانگر تفاوت معني داری به تفكیک استان هاست بعبارت ديگر
علیرغم وجود شباهت هايي در الگو های تربیتي و لي يكساني روش وجود ندارد.برخي استان ها بیش از بقیه از روش
های دموکراتیک يا برعكس استبدای استفاده مي کنند و اين امر با توجه به تفاوت های فرهنگي –اجتماعي و سطوح
توسعه متفاوت استان ها و نیز خرده فرهنگ های حاکم بر نقاط مختلف ايران قابل درک است.
جدول  :1رابطه بین محل سكونت و رفتار پدر
محل سكونت

درصد و تعدادکل

رفتار پدر از ديدجوانان
روش دموکراتیک

روش استبدادی

درصد

تعداد

شهری

13/6

31/4

111

2323

روستائي

2 /6

21/4

111

3622
6127

X2=101/2
sig=0/000
phi=/130
يكي از مقايسه های مهم بررسي الگوی تربیتي در جوامع شهری و روستائي است در اين خصوص يافته های اين بررسي
نشان مي دهد که بین متغیر نوع الگوی تربیتي و متغیر های محل سكونت (شهر يا روستا)رابطه معني داری وجود دارد و
در نقاط روستائي بیشتر استبدادی ارزيابي شده است تا در نقاط شهری که با توجه به متغیر هايي چون سطح سواد و
آگاهي وجايگاه پدر در نظام خانواده سنتي در جامعه روستائي کشور ...قابل درک است.
جدول :2جنسیت و رفتار پدر
جنسیت

درصد و تعدادکل

رفتار پدر از ديدجوانان
روش دموکراتیک

روش استبدادی

درصد

تعداد

پسر

13/2

86/7

100

3357

دختر

12/9

87/1

100

2671
6127

phi=/005131X2=/

sig=0/350

-Generation Gap
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بر خالف تصور اولیه که انتظار مي رود رفتار پدران با پسران سهل گیرانه تر از دختران باشد يافته های اين بررسي نشان
مي دهد که بین متغیر نوع الگوی تربیتي و متغیر های جنس پاسخگو تفاوت معني داری وجود ندارد
جدول  :3قومیت و رفتار پدر
گروه قومي

کل

رفتار پدر از ديد جوانان
روش دموکراتیک

روش استبدادی
بلوچ

23

33

111

ترکمن

1

41

41

ترک

117

1275

1322

عرب

47

151

127

کرد

53

321

373

گیلک

31

153

133

لری

172

431

612

مازندراني

24

213

242

فارس

311

2562

2373

کل

732

5236

6125

sig=0/000

=cramers v

X2=219

قومیت يک متغیر اثر گذار بر الگو های تربیتي در سرتاسر دنیاست،داده های بدست آمده نشان مي دهد که بین متغیر نوع
الگوی تربیتي و متغیر های قومیت رابطه معني داری وجود دارد.الته ناگفته نماند که در اين مورد داده های مربوط به
هموطنان ترکمن به دلیل حجم نمونه بسیار کم ( 41نفر) که همگي نیز دموکراتیک ارزيابي شده است بر اين تفاوت معني
دار اثر قابل توجهي گذاشته است.
جدول :4وضع سواد و رفتار پدر
رفتار پدر از ديدجوانان

وضع سواد

کل

روش دموکراتیک

روش استبدادی

با سواد

741

5155

5326

بیسواد

43

33

131

کل

732

5233

6127

X2=/65027
sig=0/000
phi=-/104
نگرش افراد به مسائل مختلف تابعي از میزان شناخت و آگاهي آنها (و البته عوامل ديگری) است واين امر خود تحت
تاثیر میزان سواد افراد نیز مي باشد داده های جدول باال نشان مي دهد که بین متغیر نوع الگوی تربیتي و متغیر های وضع
سواد پاسخگو رابطه معني داری وجود دارد پس از سنجش رابطه بین سواد والگوی تربیتي به بررسي تاثیر میزان
تحصیالت (مقطع تحصیلي و رفتار پدر )نیز بر الگوی تربیتي پرداختیم .يافته های اين بررسي نشان مي دهد که بین متغیر
نوع الگوی تربیتي و متغیر های مقطع تحصیلي پاسخگو رابطه معني داری وجود داردsig= (.

( X2=/124.8
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Ceramer: v=/145

 0/000بعبارت ديگر با افراد باسواد در مقايسه با بیسوادان و نیز با افزايش سطح سواد

روش تربیتي افراد به سمت دموکراتیک تر سوق پیدا مي کند.
جدول  :5گروه های سني و رفتار پدر
گروه های سني

کل

رفتار پدر از ديدجوانان
روش دموکراتیک

روش استبدادی

15-12

424

3176

3357

21-24

215

1543

2671

25-22

31

5233

6127

کل

732

=cramer;s v=/4441662X2

sig=0/444

همانگونه که داده های جدول فوق نشان مي دهد بین متغیر نوع الگوی تربیتي و متغیر سن پاسخگويان رابطه معني داری
وجود ندارد بعبارت ديگر جوانان در گروه های سني گوناگون الگو های رفتار تربیتي پدران خود را مشابه ارزيابي کرده
اند.در صورتیكه انتظار مي رود با افزايش سن جوانان آزادی عمل بیشتری داشته باشند که اين خود نیازمند اعمال روش
های مشارکتي تر و غیر استبدادی تر از سوی والدين است .
بحث و نتيجه گيري

محققان در جوامع مختلف نشان داده اند که پرورش طفل در هر جامعه کلید فهم آن فرهنگ است.از حدود سالهای
1231به اين سو ،مردم شناسان کوششهايي خاص در مطالعه طرز پرورش کودک در اجتماعات مختلف به کار بستهاند و
منشاء بسیاری از مشخصات اجتماعي و فرهنگي را در نحوه رفتار با کودکان جستهاند ،تا جائي که امروزه هر محقق
فرهنگ ،از بررسي دوران کودکي و نحوة بار آوردن کودکان در جامعهآغاز ميکند و نهادهای اجتماعي را انعكاسي از
اين تربیت و ناشي از آن ميداند(ساروخاني.)12 :1371،
در اين مقاله سعي شد تا به بررسي الگوی های تربیتي در خانواده ايراني پرداخته شود .در گذشته ،خانواده پدرساالری
صورت رايج نظام خانوادگي در ايران بود .حمايت پدری ،فرزندان را نه فقط به هنگام خردسالي شامل مي شد بلكه حتي
پس از ازدواج ،اين حاکمیت عروس و نوادگان نیز شامل مي شد  .گذشته از مذهب و سنن مشترک و يا احترام مطلق به
پدر خانواده گسترده را به هم مي پیوست ،خانواده واحد اقتصادی بود که زير نظر مدير خانواده يعني پدر هدايت مي شد
و همگي با همیاری هم تولید مي کردند و حاصل رنج خويش را مصرف مي کردند .اوقات بیكاری را غالبا درون خانه با
هم به سر مي بردند .خانه هم کانون الفت زن و شوهری بود و هم کودکان را پرورش مي داد .با وجود روابط صمیمي
میان اعضای خانواده ،تكیه نظم خانواده قديم بر پدر و اعقاب ذکور او بود .به مادران و دختران او از حقوق و امتیاز
سهمي کمتر مي رسید .نام پدر نشان و عنوان خانواده مي شد و منزل وی سكونتگاه خانوادگي را تشكیل مي داد.براثر
تحوالت اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي و فكری ،خانواده دچار تغییراتي شد .جامعه به تدريج از الگوی جامعه کشاورزی
به صنعتي تغییر يافت .بنابراين هم کارکردها و هم اقتدار خانواده ،همراه با آن دگرگون شد(.شريفي  )1334نقش و
کارکرد اين نهاد مهم وموثر اجتماعي در زمینه های مختلف دچار تغییر و دگرگوني شد.از آن جمله تربیت و آماده کردن
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فرد برای زندگي اجتماعي که در ادوار پیشین اغلب بوسیله نهاد خانواده(در معنای گسترده)انجام مي شد به ساير نهاد ها يا
سازمان ها و موسسات واگذار شد.
در اين مقاله تنها به نتايج مربوط به ارزيابي الگو های تربیتي پدران از ديدگاه جوانان پرداخته شد و مشابه اين تحلیل نیز
در مورد نحوه رفتار مادران قابل انجام مي باشد .يافته های اين بررسي نشان مي دهد که بین متغیر الگوی تربیتي پدر در
استان های مختلف کشور تفاوت معني داری وجود داردولي بین سن و جنس پاسخگويان و متغیر الگوی تربیتي پدر
رابطه معني داری وجود ندارد بعبارت ديگر جوانان در گروه های سني گوناگون الگو های رفتار تربیتي پدران خود را
مشابه ارزيابي کرده اند.همچنین بین دختران و پسران نیز از اين حیث تفاوت معني داری احساس نمي شود و اين امر
نشانگر تحول مهمي در نهاد خانواده ايراني تلقي مي گردد.
يكي از نكات مورد توجه اين مقاله بررسي رابطه بین متغیر الگوی تربیتي و متغیر قومیت بوده است که نتايج نشانگر وجود
رابطه معني دار اين دو متغیر است بعبارت ديگر اقوام مختلف ايراني الگو های تربیتي متفاوتي بكار مي گیرند برخي اقوام
در تربیت سخت گیرتر از سايرين هستند(.البته داده در مورد ترکمن ها به دلیل اندک بودن حجم نمونه قابل تعمیم
نیست)همچنین يافته های اين بررسي نشان مي دهد که بین متغیر نوع الگوی تربیتي و متغیر های محل سكونت (شهر يا
روستا)رابطه معني داری وجود دارد و در نقاط روستائي بیشتر جوانان رفتار پدران خود را استبدادی ارزيابي نموده اند تا
در نقاط شهری که با توجه به متغیر هايي چون سطح سواد و آگاهي و...قابل درک است.بدون تغییر ارزيابي شدن نحوه
رفتار پدران در سنین مختلف فرزندان يكي ديگر از يافته های مهم اين بررسي است که نشانگر انعطاف ناپذيری رفتار
پدران ايراني است.
محدويت اصلي اين مطالعه ثابت و ثانويه بودن داده هاست که از قبل جمع آوری شده بود و عمال برخي متغیر هايي که
محقق عالقمند بود در مدل تحلیلي وارد کند عمال مقدور نبود.همچنیین در برخي موارد مانند دموکراتیک بودن روش
تربیتي در برخي اقوام مانند ترکمن ها(صدرصد) بايد با احتیاط برخورد شود.همچنیین میل داده ها به سمت روش
دموکراتیک در جدول اقوام در کل کشور نیز محتمل است که به دلیل اشكاالت روش شناختي يا تمايل پاسخگويان به
تظاهر به رفتار های مدني در خانواده خود باشد پیشنهاد اصلي اين تحقیق نیز مطالعه مشابهي بر روی ديدگاه دختران راجع
به الگوی تربیتي پدران در خانواده های ايراني است تا شمای کلي برداشت جوانان دختر و پسر روشن و کامل شود.
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Title: Iranian men education patterns from point of youth view
Abstract:
The study of education in family as a basic social institution and its pattern and
methods is one of main tools to understand of given cultures and societies traits.
Education process and pattern can help to make and recognize of active or passive
peoples. Men through his / her history try to transfer knowledge and heritage from past
generation to present and future one. And this was been one of the most important
reason of accumulation of human heritages. Significant of education and acculturation
in recent societies is very important. Iran's is on passing period and scientific study of
education and its changes and challenges will be support Wright planning in this case.
Here I try to analysis of Iranian men education patterns from point of youth view base
on second data that gathered by SCI and FSC. Findings of this paper show a
significant relationship between ethnic, level of format education, social origin
(urban/rural) and education pattern and socialization.
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