
  

  

  

  

  

پذيري سياسي سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي  فرآيند جامعه

  استان كرمانشاهدر 

  

  بهرام منتظري

  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

  

  

  مقدمه

كند و نقش اساسي در  پذيري روندي است كه فرد را براي زندگي گروهي آماده مي جامعه

   . دارددي فري رفتارهاگيري شكل

مستمر يادگيري است كه به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با  پذيري سياسي فرايند جامعه  

حقوق و خصوصاً وظايف سياسي،  ،نظام سياسي از طريق كسب اطالعات و تجربيات به وظايف

  .ندبرد هاي خويش در جامعه پي مي نقش

ل سياسي از ئرسوم ازجمله مسا  اعتقادات و آداب و، ايستادها، نهادها،ها در اين فرآيند ارزش  

هايي نيز  امكان دارد در جريان اين انتقال تغييرات و يا تعديل يابد و  به نسل ديگر انتقال ميينسل

  .صورت پذيرد

 عامل دانست و در يك ١٥توان حدود  پذيري سياسي را مي كارگزاران جامعه عوامل و  

  : به عوامل اوليه و ثانويه تقسيم كرد آنها راتوان  طور كلي مي هبندي ب تقسيم
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  )همسن( نهاد خانواده گروه همساالن: عوامل و كارگزاران اوليه

  ... . وسايل ارتباط جمعي و ، آموزشيينهادها مدرسه و: عوامل و كارگزاران ثانويه

ري پذي ترين عامل ثانويه در جامعه در اين مقاله عامل مدرسه و نهادهاي آموزشي كه مهم  

اي به  روش تحقيق كتابخانه است و با  كاو قرار گرفته شده و  مورد كنداستآموزان  سياسي دانش

مصاحبه به بررسي  ي پيمايش و طرح پرسشنامه وها  از روش با استفادهتبيين مفاهيم نظري و

شاه پذيري سياسي سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي در استان كرمان يند جامعهافر

درصد ) d f = 1( مورد نظر با احتساب درجه ي بين متغيرهاةپرداخته شده همچنين درك رابط

  .است  مورد مداقه قرار گرفته )d = 0/005 (٩٩٥/٩٩اطمينان 

كه كتب درسي بيشترين نقش بدين صورت اي بيان شده  بندي مقايسه در اين مقاله طي جمع  

پذيري سياسي به  شاركت سياسي و در واقع جامعهرا در آگاهي سياسي و لزوم پرداختن به م

عوامل ديگر اثرگذاري ترتيب   بهاست  مـوزان سال سوم دبيرستان در استان كرمانشاه داشتهآ دانش

 .گيرد نيز مورد بررسي قرار مي امور تربيتي، انجمن اسالمي، مديران و دبيران بر اين مهم مانند

  :ال اصلي در اين مقاله عبارت است ازؤس

پذيري سياسي سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي در استان كرمانشاه  يند جامعهافر

  چيست؟

  

  مفاهيم تحقيق

يند مستمر يادگيري است كه افراد ضمن آشنا شدن با نظام افر به موجب :پذيري سياسي جامعه

 حقوق و خصوصاً وظايف سياسي،سياسي از طريق كسب اطالعات و تجربيات به وظايف، 

داب  آ، ايستارها، نهادها، اعتقادها وها در اين فرايند ارزش. دنبر جامعه پي ميدر ي خويش ها نقش

يابد و امكان دارد در جريان اين  و رسوم ازجمله مسائل سياسي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

  ١.هايي نيز صورت پذيرد انتقال تغييرات و يا تعديل

 ة نحوةنام ئينآاختصاصي براساس  ي هستند كه حائز شرايط عمومي وافراد :دبيران مديران و

  .هستندموزش و پرورش در مقطع متوسطه آاستخدام در  انتصاب مديران و
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هاي اسالمي است كه با هدف ايجاد وحدت   انجمنة اتحادي،در اين تحقيق منظور :انجمن اسالمي

وردهاي انقالب انظور حراست از دستبه م آموزان و هاي اسالمي دانش هماهنگي بين انجمن و

موزان بعد از انقالب آ  آگاهي سياسي بخشيدن به دانش وهاي آموزشي اجراي برنامه اسالمي و

  .است  سيس گرديدهأاسالمي ت

پرورش   معاونت پرورشي در وزارت آموزش وةمنظور سازماني است كه زيرمجموع :امور تربيتي

 تحقق رهنمودهاي رهبر انقالب اسالمي مبني بر احياي  كه بعد از انقالب اسالمي با هدفاست

 هاي دولت جمهوري اسالمي ايران با آموزش هويت پرورشي و ارزشي مدارس، اجراي سياست

  .يافت تداوم ...هاي سياسي و  نشست ها، ييسياسي نوجوانان در قالب راهپيما

صورت متحدالشكل  هايي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش به منظور كتاب :كتب درسي

آموزان ايراني در هر سال تحصيلي چاپ و انتشار   دانش تربيتو موضوع مطالب جهت تعليم و

  .يابد مي

 تا ١٣٥٧( دوران پس از انقالب اسالمي ي زمانة حاضر به لحاظ محدودة تمركز مقالةنقط  

  .استي استان كرمانشاه ي مكاني و جغرافياةو از لحاظ محدود) ١٣٧٨

  

  پذيري  ي نظري درخصوص جامعهها ديدگاه

ي از قدمت زيادي برخوردار ع در قاموس علوم اجتما٢ي شدنعپذيري يا اجتما مفهوم جامعه

 ١٨٩٥ گئورك زيمل در سال ٣.گردد  ميالدي برمي١٨٢٨اصطالح به سال   اينة سابق.نيست

 ميالدي ١٩٣٠ ةدهدر اواخر . كار برد  آمريكا در تحقيقي بهةميالدي اين واژه را در اياالت متحد

  . اي قرار گرفت اين مفهوم مورد توجه بسياري از مطالعات بين رشته

 از ديدگاه آنان، ،٤دننماي پذيري تلقي مي معناي فرهنگ پذيري را به  جامعه،شناسان انسان  

بخشي به  وحدت:  اينها عبارت است ازترين هاي خاص است كه مهم فرهنگ انساني داراي ويژگي

  ٥.ز و تميز دادن جوامع از يكديگري و كنترل غراها  تنظيم رفتار انسان،يعماهاي اجت ارزش

عقايد  ها و اينكه افراد بشر چگونه گرايش پذيري و  براي توصيف روند جامعه٦روانشناسان  

كيد بر ساختار شخصيت أجمله برخي با تازاند   ارائه دادهيهاي گوناگون كنند نظريه خاصي پيدا مي
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و بررسي  ،٩فراخود ،٨خود ،٧نهاد  و تقسيم شخصيت وويبسيار بر دوران كودكي و با توجه  فرد

رد به فرد اجازه يصورت مناسبي صورت گ د كه اگر رشد و تكامل اين اجزا بهنهر يك، معتقد

   ١٠.دهد كه رفتاري مناسب و باثبات داشته باشد مي

د را براي زندگي گروهي پذيري روندي است كه فر شناسان بر اين باورند كه جامعه جامعه  

  ١١.گيري رفتارهاي فرد دارد نقش اساسي در شكل كند و آماده مي

  

  پذيري سياسي  جامعه

از لحاظ  ميالدي ١٩٥٩ با انتشار كتاب هربرت هايمن در سال ١٢پذيري سياسي اصطالح جامعه

پذيري  معهانديشمنداني همچون افالطون و ارسطو با عناوين ديگر به جا. كردرسميت پيدا علمي 

هاي مطلوب سياسي را بايد در سنين اوليه به  اند كه ارزش داشتهاظهار  و اند سياسي پرداخته

  . كردنهدر آنها نهادي كودكان آموخت و

هاي سياسي براي  هاي سياسي معتقد است كه تمام نظام گابريل آلموند درخصوص نظام  

سود انباشت :  را انجام دهندهشت عملدر محيط فعاليت خود   حيات خود ناگزيرندةادام

گزينش سياسي، وضع قوانين، اجراي  پذيري سياسي،  جامعه،سود انباشت همگاني گروهي،

  ١٣.ارتباطات سياسي قوانين، قضاوت و

  

  پذيري سياسي  مفهوم جامعه

  :گردد پذيري سياسي ارائه مي طور مختصر چند مفهوم رايج و علمي از جامعه در اينجا به

 قابل قبول براي يك نظام هاي سياسي يادگيري تدريجي هنجارها، ايستارها و رفتارپذيري جامعه -

  ١٤.سياسي در حال تغيير است

ماند و  باقي مي گيرد، ي سياسي شكل ميها فرهنگ  آن،ةوسيل هپذيري روندي است كه ب جامعه -

  ١٥.كند تغيير مي

  :داند چنين ميرا پذيري سياسي  ترين تعريف مفهوم جامعه  مقاله بهترين و شايد كاملةنگارند  
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پذيري سياسي فرآيند مستمر يادگيري است كه به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام  جامعه

هاي خويش در   حقوق و نقش سياسي،تجربيات به وظايف سياسي از طريق كسب اطالعات و

 و آداب و رسوم، ازجمله اعتقادات ، ايستارها، نهادها،ها در اين فرآيند ارزش. دنبر جامعه پي مي

  تغييرات و،امكان دارد در جريان اين انتقال يابد و مسائل سياسي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

  ١٦.ي نيز صورت پذيرديها يا تعديل

  

  پذيري سياسي عوامل كارگزاران جامعه

 اهميت ةرج عامل دانست كه با توجه به د١٥توان  پذيري سياسي را مي عوامل وكارگزاران جامعه

  ١٧:اند كردهبه دو دسته عوامل اوليه و ثانويه تقسيم را آنها  هر كدام،

  )همسن(نهاد خانواده، گروه همساالن : كارگزاران اوليه عوامل و -

، وسايل ارتباط جمعي، احزاب سياسي، يمدرسه و نهادهاي آموزش: كارگزاران اوليه عوامل و -

 طها و نهادهاي صنعتي، محي قه و منزلت اجتماعي، اتحاديهمحله و اجتماع، نهاد مذهبي، حرفه، طب

  ١٨.هاي اجتماعي بندي كار، حكومت، تماس مستقيم با ساختار حكومتي، گروه

 عامل اصلي از عوامل و و بر آن است كه تنها دنگارندهبا توجه به لزوم اختصار در اين مقاله   

  .ه و نهادهاي آموزشي را توضيح دهدثانويه يعني نهاد خانواده و مدرس  اوليه وانكارگزار

  

  نهاد خانواده 

كارگر است به  پذيري سياسي كه نهاد خانواده در آن موثر و  جامعهيها روشپژوهشگران در ميان 

  ٢٢.پردازند  مي٢١تلقين والدين  و٢٠همانندسازي ،١٩مواردي همچون تقليد

ابط سياسي تنها به دو جنبه از ست كه تعميم احساس كودك يا والدين به رو ا البته ثابت شده  

  : شود سياسي شدن كودك مربوط مي

 كودك به والدين خويش ، در اين مرحله:نها به رهبران سياسي دارندآ ميزان اعتمادي كه -اول

دانند و از هرگونه قدرتي   آنها همه چيز را ميكند كه  تصور ميوصورت موجودات آرماني نگاه  به

يابد و والدين جاي خود را به رهبران  آرماني كردن والدين كاهش ميدر مرحله بعد . برخوردارند
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 آرماني كردن رهبران كمتر شده و حمايت از نهادهاي سياسي ، كودكرشد با .دهند سياسي مي

  .شود آغاز مي

سزائي  همورد نيز خانواده نقش باين  در :احساس آنها در مورد ميزان صالحيت سياسي خود -دوم

 مشاركت دارند هقيقات بيانگر اين مطلبند كه فرزنداني كه در تصميمات خانوادتح. كند ايفا مي

  .كنند احساس صالحيت سياسي بيشتري در خود مي

  

  مدرسه و نهادهاي آموزشي 

پذيري يا اجتماعي   جامعه موظف به جامعه از سوي عامل يا كارگزاري است كه رسماً،مدرسه

 مدارس ةاولين وظيف.  استي خاصها  و ارزشها  مهارتةكردن كودكان و نوجوانان در زمين

ي شناختي از قبيل خواندن يا ها  مهارتة در زميناننوجوان پذيري كودكان و عبارت است از جامعه

 موضوعات گوناگون كه ممكن است در خانواده ةحساب كردن و فراهم كردن معلومات دربار

طور دربست به كودك تلقين  ا به رها  ارزشاي همچنين مدارس در هر جامعه فراهم نباشد،

هاي پنهاني كه در  پذيري سياسي را در خالل برنامه  جامعه، مدرسهخاص ي در سطح.نمايند مي

بسياري از دهد كه  ها نشان مي بررسي. دهد ي مدرسه نهفته است، انجام ميها محتواي فعاليت

مشاركت مستمر و بيشتري  هكرد تحصيلافراد ، با هم رابطة سياسي دارندسطح تحصيل هاي  جنبه

ي ها گيري با تصميم دهند و بيش از ديگران به مسائل سياسي توجه دارند و نشان مي از خود

  ٢٣.اند جمعي بهتر و بيشتر خو گرفته دسته

  

  پرورش استان كرمانشاه  آموزش و

اني و ش تنها هفت دبستان از سوي روشنفكران اير١٢٧٧جالب است اشاره شود كه در سال 

آموزان استان كرمانشاه در سال  تعداد كل دانش داير بود و سيس وأفرانسويان مقيم كرمانشاه ت

 ٨  نفر، سال دوم١٦ سال اول(  نفر از آنها در مقطع متوسطه٣١ كه رسيد مي نفر ٣٠٣٩ به ش١٣٠٥

   ٢٤. در شهرستان كرمانشاه به تحصيل اشتغال داشتندمنحصراً ) نفر٧سال سوم  نفر،
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دبيرستان دخترانه  ٣ دبيرستان پسرانه و ٥ استان كرمانشاه داراي ١٣١٩-٢٠ سال تحصيلي در  

   ٢٥.در شهرستان كرمانشاه بود

 ي دخترانه وها  يعني بدو زمان تحقيق حاضر تعداد دبيرستان١٣٥٨ -٧٨در سال تحصيلي   

 نفر و در سال ٤٧٠٣٩ اين تعداد به ١٣٦٧ -٦٨ در سال تحصيلي د كهوب باب ٦٧پسرانه كرمانشاه 

  . نفر افزايش يافت١٢٢٩٦٦ به تعداد ١٣٧٧ -٧٨تحصيلي 

  

  روش پيمايشي تحقيق

اي بود كه توسط   سؤال بسته چند گزينه٣٠تحقيق براي اين  تدوين شده ةپرسشنام :روش تحقيق

 ميزان ،امور تربيتي و محتواي كتب درسي  اسالمي،هاي آنها عملكرد مديران، دبيران، انجمن

پذيري سياسي   مشاركت سياسي و در حقيقت جامعه، تهييج افراد برايآگاهي سياسيافزايش 

 ٣٨٤٨٦ در اين تحقيق از تعداد .مورد سنجش قرار گرفتآموزان سال سوم دبيرستان  دانش

گيري   نفر حجم نمونه٤٣٦٧ تعداد ،پسر سال سوم دبيرستان در سطح استان آموز دختر و دانش

گيري مورد  صورت تصادفي يعني بهترين نوع نمونه در اين تحقيق به ٢٦.اند تحقيق را تشكيل داده

از ) k2(رمول آزمون اين تحقيق كي دو  ف٢٧.استنظر صاحبان انديشه در روش تحقيق 

 طبق ٢٨. بين دو متغير استة استنباطي جهت تبيين و درك رابطيي آمارها پركاربردترين فرمول

 آزادي يك ةبا احتساب درج{ ٨٧٩/٧ر در اين تحقيق مقدار مورد نظ )k2(جدول توضيح كي دو 

)df=1 ( ٩٩٥/٩٩و درصد اطمينان ،)a=0.0005( {دست  هالزم به ذكر است كه اگر مقادير ب. است

  ٢٩.شود  تحقيق اثبات وگرنه رد ميةاز اين مقدار كمتر باشد فرضي آمده از آزمون

  

  هاي آماري  بندي داده جمع

يري گكار هب گيري و حجم نمونه هاي توزيعي در ي از پرسشنامهتوجه به اطالعات استخراج با

  : اين نتايج حاصل گرديد )k2(فرمول آزمون كي دو 
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  مديران و دبيران  -

 در استان كرمانشاه از عملكرد موثر و مفيدي جهت آگاهي سياسي بخشيدن و ها دبيرستان

پذيري سياسي  و در واقع جامعهبه مشاركت سياسي آموزان سال سوم دبيرستان  فراخواندن دانش

 دست و پنجه نرم كردنالبته . اند  برخوردار نبوده و نقش مفيدي در اين خصوص ايفا ننمودهآنان

حقوق ناچيز اين زحمتكش  هاي مادي زندگي كه ناشي از درآمد و  گرفتاريبادبيران  مديران و

مرزي با   لحاظ همازه حساس بودن منطق نسبت به سطح درآمد ديگر مشاغل در جامعه است و

توان از عواملي   را ميآنژئوپوليتيكي استان و اختالف مذاهب متعدد در وضعيت كشور عراق و 

دست آمده از پرسشنامه نسبت به ديگر عوامل در مقايسه با  ه مقادير بشود ميدانست كه باعث 

  .ترين مقدار را نشان دهند پائين) k2(جداول توزيع كي دو 

  

  مي انجمن اسال -

 و مناطق كوچك شهري و ة استاني تابعها  دفتر نمايندگي در تمامي شهرستانبودعلت ن  هب

 شهرستاني سطح ها نشين و حتي تمام دبيرستان روستائي و و باالخص مناطق مرزي و سني

نبود مالي و اعتباري و عدم كمك مالي دولت و ، دليل مشكالت فراوان ساختاري هكرمانشاه و ب

آموزان سال سوم  پذيري سياسي دانش جايگاهي موثر در جامعهانجمن اسالمي مردمي، كمك 

  .است   ايفا ننمودهآيد نقش مهمي برميكه از اهداف و وظايف آن  چنان دبيرستان ندارد و آن

  

  امور تربيتي -

 .ه است شده و گسترش يافتتر لكاماما، اكنون  قبل از انقالب اسالمي هم وجود داشته امور تربيتي

لحاظ حضور مربيان پرورشي در تمامي از  نسبت به عوامل قيد شده در باال نهاديـن ا

ي سياسي از درصد باالتري از موفقيت در ها  و نشستها ي استان و برگزاري همايشها دبيرستان

 اما با ه است ساير عوامل ذكر شدهآموزان سال سوم دبيرستان نسبت ب پذيري سياسي دانش جامعه

  .استكمتر ) k2(دست آمده از آزمون از مقدار شاخص جدول توزيع كي دو  هار باين وجود مقد
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  كتب درسي  -

كه شايسته و بايسته كتب  چنان  و محتواي آننشده بعد از انقالب اسالمي دچار تحول اساسي 

اندركار اين  توقع بيشتري از مسئوالن و مؤلفان دست  وه استدرسي انقالب اسالمي باشد نگرديد

بدين وسيله آگاهي  پذيري سياسي را در محتواي دروس جاي دهند و رود كه جامعه ميكتب 

دست آمده از پرسشنامه  ه مشاركت سياسي طبق مقادير بميزان ببخشند و ي به افرادسـياسي بيشتر

 بـا اين وجود اين مقدار از است،بيشتر از عوامل قيد شده در باال ) k2(و فرمــول آزمون كي دو 

  .استكمتر ) k2(اخص مورد نظر جدول كي دو مقدار ش

افزايش توان بيان داشت كه كتب درسي بيشترين نقش را در  اي مي بندي مقايسه در يك جمع  

در پذيري سياسي  لزوم پرداختن به مشاركت سياسي و در واقع جامعه آگاهي سياسي و

يب عوامل ديگر يعني امور ترت آموزان سال سوم دبيرستان استان كرمانشاه داشته و سپس به دانش

دست آمده از آزمون كي  همقادير ب. گذارند  خود را ميتأثيرتربيتي، انجمن اسالمي، مديران و دبيران 

، ٥١/١مديران  ،٣٠ ٦١/١، انجمن اسالمي ١٦/٢، امور تربيتي ٢٢/٢ كتب درسي سال سوم :)k2(دو 

  .٠٠١٧/٠دبيران 

  

  گيري و پيشنهادها  نتيجه

 بقا و ثبات ،خاطر حفظ هپذيري سياسي از سوي دولتمردان ب م آموزش جامعهبا توجه به لزو

د كه در استان كرمانشاه به اين مهم بعد از انقالب شعمل آمده معلوم  هبا اين تحقيق ب حكومت،

 و آمار و ارقام بر اين ه است پرداخته نشداستاسالمي چندان كه شايسته و بايسته اين انقالب 

 دچار استسيس آنها همين امر أيي كه علت غايي تها ند كه نهادها و سازمانده ادعا گواهي مي

  . اند  شده، ميراث بجا مانده از طاغوت، شدن در بوروكراسيدرگيرسردرگمي و 

جاري بودن روح استبداد در دوران ستمشاهي و بجا ماندن آن در كالبد نظام اداري كنوني،   

ها و مدير   و مديريتها گيري  در تصميمموجودي شديد ساالري، تمركزگراي عدم توجه به شايسته

 كمبودها و ،وجه به مدرسه محوري و شاگرد محوري تمحور بودن نظام آموزشي و عدم

هاي مادي شديد شايع در ميان قشر معلمان مدارس و ناامنيتي شغلي براي كساني كه به  نارسائي
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ازجمله علل ناكارآمدي عملكرد مديران و   ...پردازند و آموزان مي آگاهي سياسي دادن به دانش

پذيري سياسي  دبيران و انجمن اسالمي و امور تربيتي و محتواي كتب درسي در جامعه

  .استآموزان سال سوم دبيرستان بعد از انقالب اسالمي در استان كرمانشاه  دانش

ير نمودن پذ آگاهي و جامعهيعني افزايش  مدني ة جامعةگردد كه عناصر اولي پيشنهاد مي  

 سطح پايين ارتباطات و كمبودها و  آموزش داده شود وبه مردماقشار مختلف يك جامعه 

ظف به وم دار كار فرهنگي و يي كه عهدهها هاي فرهنگي و ارشادي نهادها و سازمان كمك

 طور جدي هآموزان هستند همچون امور تربيتي و انجمن اسالمي ب پذيري سياسي دانش جامعه

پرورش مورد توجه   تغيير كلي و بنيادي سيستم مديريتي در نظام آموزش وار گيرد،قر توجه مورد

حقيقي در  تي كاربردي، ميداني وها هاي دانشجويان به پژوهش نامه دولتمردان قرار گيرد، پايان

  .مسائل ايران اسالمي سوق داده شود
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