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 چکيده
چندالیه و گریزناپذیری که موجود انسانی به اقتضای زیست اجتماعی  یکی از فرایندهای پیچیده،

 کند،همچنان در داالن آن سیر می ،به این عالم تا آخرین دقایق عمر از اولین لحظه ورود خویش،

های ابلیتاستعدادها و ق ف شکوفاسازیفرایندی که با هد .است« پذیریجامعه»فرایند موسوم به 

ده زندگی اجتماعی به منظور رفته شدستاوردهای فرهنگی و اصول پذیدر پرتو  ،فطری و غریزی

این  .مین انتظارات اجتماعی طراحی شده استهای محول شده و تأسازی افراد برای ایفای نقشآماده

سعه سیاسی های مهم و اثرگذار در فرانید تودستاوردها و اصول زندگی اجتماعی از جمله مؤلفه

ای که اگر اند به گونههمواره بر یکدیگر موثر بودهپذیری و توسعه سیاسی جامعه شوند.محسوب می

توسعه سیاسی هم با مشکل جدی مواجه ب با توسعه سیاسی را طی نکند پذیری روندی متناسجامعه

ترین ان مهمبه عنو یک جامعه، اعضایبه طور کلی توسعه سیاسی زمانی میسر است که  گردد.می

ی اعتماد به نفس قابل قبولآگاهی و  خود را به خوبی بشناسند و از درجه فکری،خود و جامعه  صر،اعن

 .برخوردار باشند

، ساخت فرهنگ سیاسی توسعه سیاسی، پذیری سیاسی،جامعهپذیری، جامعه :يديکل واژگان

 نخبگاناجتماعی، ساخت سیاسی، نیروهای سیاسی ـ اجتماعی، 
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 مقدمه

خلق و خوی  ،های زندگیشیوه کنش و واکنش، رفتاری، ،ناپذیر یادگیری الگوهای فکریمداوم و اجتناب پویا، پذیری فرایندجامعه              

گره  شخص و مستقل،به عنوان یک موجود دارای هویت م یا آگاه شدن از خود« خود»دستیابی به  اجتماعی، «من» گیریجمعی و شکل

های پیوستگی جامعه در توالی نسل جامعه از طریق افراد و ضامن استمرار و بازتولید های پیشین،عمیق و وثیق فرد با جامعه و نسل خوردن

فرایند  یا (.105:1375)محسنی، «است فرهنگ هنجارها و عادات از ها،ارزش ها،گرایش ی فرایند اخذ اعتقادات،پذیرجامعه». مختلف است

های وجودی در راستای انجام وظایف فردی و ایفای عضویت اجتماعی یابی و بسط ظرفیتشخصیت در جامعه، های زندگی کردنآموزش راه

در طول حیات خویش تمامی عناصر  آن شخص انسانی، پذیری جریانی است که در روندجامعه به بیان دیگر، (.103:1372)کوئن، است

عوامل اجتماعی معنادار یگانه  ثیر تجارب وتحت تأ و با ساخت شخصیت خود، سازدگیرد و درونی میحیط خود را فرا میفرهنگی م ـ اجتماعی

که با شخصیت البته فرهنگ و نظام اجتماعی به محض این. تطبیق دهد ای که باید در آن زیست نماید،تا خود را با محیط اجتماعی سازد؛می

)روشه،  شوندطبیعی یا به هنجار مبدل میتفکر و احساس  های عمل،مچنین شیوهقواعد آگاهی و شعور و ه القی،به اصول اخ یگانگی یافتند،

 (.150و  148: 1370

  ال اصلی:سؤ
 پذیری افراد در آن جامعه وجود دارد؟های جامعهتوسعه سیاسی در یک جامعه با شیوهای بین چه رابطه

 :مفروض

 د.دهتشکیل می های فرهنگینیروهای فعال سیاسی ـ اجتماعی و چارچوبامعه را ترین رکن توسعه در یک جمهم 

 

 پذیري و توسعه سياسی: جامعه

بر مبنای این نظریه  است. سنگ بنای توسعه کشور شخصیت ایرانیْ القلم، اندیشمند ایرانی،از دکتر محمود سریع نظریه دگرگشت مطابق    

های الگوها، مبانی و شیوهفرهنگ سیاسی مستلزم تغییر در  باشد و تغییر درر در فرهنگ سیاسی میرسیدن به توسعه سیاسی مستلزم تغیی

جا که توسعه در کلیت خود و به طور خاص در سطح ساختار و نظام سیاسی در نهایت مظاهر و نمودهای مهمی را از آن پذیری است.جامعه

پذیری ایم. جامعهت، ما نیز نگرشی انضمامی و عینی را نسبت به توسعه سیاسی برگزیدهکند که به عینه قابل مشاهده و درک اسبازنمایی می

نمودها و  که  زنندای که در آن دست به کنش مینیز مفهومی است مبتنی بر بر روندها و فرایندهای جذب افراد در کلیت ساخت اجتماعی

انضمامی  رسد که نگرشیدهد. بنابراین، به نظر میسیاسی به ما نشان میی اجتماعی و کلیت زندگی روزمره در مظاهری مختلف و عینی را

تواند به ما در ارائه و درک وضعیت زندگی اجتماعی و سیاسی خود کمک پذیری سیاسی، میبه توسعه سیاسی و ارتباط مبنایی آن با جامعه

پذیری ریم. سپس ارتباط تئوریک و انضمامی مفاهیم جامعهپذیری سیاسی نیاز دابر این اساس به توضیح مبانی بحث جامعه مفیدی بکند.

های مختلف جامعه و سیاست بررسی سیاسی و توسعه سیاسی را از رهگذر عناصر و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی کنشگر و فعال در حوزه

 خواهیم کرد.

 :جامعه پذیري سياسی
 سیاسی، مذهبی، پذیری قومی،های مختلفی همچون جامعهگونه لیت اجتماعی،حضور و فعا ی به اعتبار قلمروهای مختلف تعلق،پذیرجامعه     

 یان فرد با نهاد سیاست و قدرت و بهکه به نحوه ارتباط م پذیری سیاسی استجامعه ترین این انواع،یکی از مهم دارد.شغلی و غیره  اقتصادی،

های یاسی در عین اشتراک با سایر گونهیری سذپجامعه شود.ربوط میهای اجتماعی محوزه مدیریت کالن جامعه و سازمانبه  بیان دیگر،

پذیری سیاسی نیز فرایند آشناسازی جامعه .از جهاتی نیز متمایز است پذیری به معنای عام در اصطالح جامعه شناختی،پذیری و جامعهجامعه

به  (.102:1374)مطهری، های سیاسی استها نسبت به پدیدهنهای آیابی نسبی ادراکات و واکنشاد با نظام سیاسی جامعه خود و تعینافر

اطالعات و خالصه  ها،دانش ها،نگرش ها،گرایش فرایندی است که بر اساس آن جامعه، پذیری سیاسی،پذیری یا فرهنگجامعه دیگر، عبارت

پذیری سیاسی جامعه از نظر یک عالم سیاسی، (.17:1376)مهرداد، کندها و معیارهای سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل میارزش

ها و بازیگران و مقررات و آیین ها،ها و پیمانمیثاق جهانی مملو از تعهد، به روی کودک است.« درب جهان سیاست» در حکم باز کردن

یشرفت در پ ها،ها و آشناییآگاهی همه این عوامل و نمادها و رفتارهای ویژه و مشخص است. ها،سیاست یو دربرگیرنده های سیاسیشخصیت

 (.27)همان: نقش اساسی دارند گیری خود سیاسی،و تکامل نقش شهروندی و شکل
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ها و احساساتی  در پذیری ناظر به فرایندی است که افراد از طریق آن نگرشجامعه» نویسد:پذیری سیاسی میکلمن نیز در توضیح جامعه     

 مورد نظام، ها یا باورهای فرد در)دانسته هاشامل شناخت ها،این فراگرفته کنند.کسب می که در آن دارند، هاییقبال نظام سیاسی  و نقش

و احساس شایستگی  از جمله حس وفاداری و احساس تکلیف مدنی(، ،)نحوه احساس فرد در قبال نظام احساسات موجودیت و روش کار آن(،

های پذیری سیاسی  همان آموختهجامعه به بیان دیگر، (.coleman،18:1965)فرد در نظام( است  قش بالفعل یا بالقوه)در جامعه و ن سیاسی

همچون و ایستارهای فراگرفته شده از طریق فعالیت سیاسی  یعنی تمایالت و باورهای شخص درباره سیاست فرد است که شامل آگاهی،

 گیری در مقابل اقتدار مربوط باشدن محتوا همچنین ممکن است به سمتیشود. ارای دادن و مانند آن می ایدئولوژی، وابستگی حزبی،

 (.359:1378،)چیلکوت
 :پذیريهدف از جامعه

 ها و هنجارها،ریزی ارزشدرون ها،ایجاد نگرش ها،هدایت انگیزه پرورش تمایالت، شکوفاسازی استعدادها، انتقال فرهنگ، پذیری،هدف از جامعه

اجتماعی و تضمین بقا  مهار تمایالت بالقوه سرکش و ضد ایجاد همبستگی و کنترل اجتماعی، دهی و رفتارها،نظم ،هاها و مهارتآموزش نقش

باسابقه و  متنفذ، ای هرقدر قدرتمند،هیچ نظام اجتماعی و فرهنگی پذیری عمیق و همه جانبه،. بدون جامعهو استمرار نظام اجتماعی است

مین تأ افراد را به انجام وظایف محول، ،های تشویقی و تنبیهیهای کنترل و نظارت و اعمال سیاستبه روش تواند به صرف توسلنمی پرگستره،

باید عبارت باشد از ادغام موازین  فرایند اجتماعی شدن، یهای عمدههمین علت یکی از هدف به انتظارات و بازداشتن از تمرد و انحراف وادارد.

بلکه به  های گروهی را نه به عنوان معیارهای تحمیلی از خارج،ارزش ی انفرادی به نحوی که اعضای جامعه،هاهای گروهی در وجدانو ارزش

ولی  طور کامل تحقق بخشد،ه هیچ اجتماعی تاکنون قادر نبوده است این هدف را ب ها و معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند.ارزش عنوان

برابر این هدف هیچ چیز دیگری وجود نخواهد  در ه آن باید حداکثر تالش را به عمل آورد.انسانی دست کم برای نزدیک شدن بهر جامعه 

 (.30:1369،لنسکی و لنسکی) داشت مگر هرج و مرج و از هم گسیختگی شیرازه جامعه

 :پذیريکارکردها و پيامدهاي جامعه
مهمی را به دنبال  رآثار و نتایج و پیامدهای قابل توجه و بسیا شده،ریزی یابی برنامهیابی و هدایتپذیری در صورت موفقیتفرایند جامعه     

بر  و ،های فرد ها و دیدگاهاندیشه عقاید، ها،ارزش، عالیق هاتوانایی ها،شدن بر انتخاباجتماعی  شناسانبه تعبیر برخی جامعه خواهد داشت.

 (.56:1379رون،شا) گذاردثیر میتأ مسیری که در زندگی در پیش خواهد گرفت،

ایجاد  های نیاکانی؛انتقال فرهنگ جاری و میراث فرهنگی و سنت رود:دستیابی به نتایج ذیل انتظار می پذیری به معنای عام،از جامعه    

 ایجاد طبیعت ثانوی مشترک غریزه )از طریق القای مشترکات فرهنگی(؛ تطابق شخص با محیط اجتماعی های مختلف؛پیوستگی میان نسل

ـ ح ،ها و شرطی شدن ارگانیسم عصبیارهکسب عادتو اجتماعی؛  های زیستیشکوفایی استعدادها و سرمایه رکتی؛فیزیولوژیکی و سیستم حسی 

 مین انتظارات اجتماعی؛ه و تأها و وظایف محولکسب آمادگی برای ایفای نقش ها؛افزایش توانمندی عاطفی و فکری(؛ )استعدادهای جسمی،

های قالب ها،داوری ذهنیات، تصورات، هدایت و کنترل افکار، ابراز یا سرکوب احساسات؛ هدایت، ای الزم برای زندگی اجتماعی؛هکسب آمادگی

ناهمخوان  های ناهمسو وها و خواستهکنترل کشش پذیرش جامعه از سوی فرد؛ سازی برای مشارکت اجتماعی؛آماده ؛های تفکرفکری و شیوه

 . با جامعه و غیره

یابی تدریجی خویشتن به وجود آمدن و فرم رود:نتایج ذیل انتظار می پذیری،نیز به عنوان یکی از انواع جامعهری سیاسی پذیاز جامعه     

)همچون حس  احساسات و عواطف نمادها، ها،ایدئولوژی ها،نگرش ها،هنجار ها،ارزش سیاسی شامل باورها، سیاسی یا فرایند انتقال فرهنگ

 کسب اخالق مدنی، یابی بر تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی،قدرت و الگوهای رفتاری؛ روح میهن دوستی( ری به نظام و ارکان آن،وفادا

 های اجتماعی؛ولیتمشارکت فعال و ایفای مسئ ،پذیریکسب آمادگی الزم برای نقش های سیاسی،مندی به فعالیتعالقه منش دموکراتیک؛

حمایت داوطلبانه  کسب آمادگی برای تحرک سیاسی  و ایجاد تغییرات مناسب؛ های شهروندی سیاسی؛وق و نقشحق آشنایی با وظایف،

بینی انتظارات دیگران و واکنش عملی توانایی پیش ها و شرایط متغیر؛باق با وضعیتانط )و در نتیجه ثبات سیاسی(؛ شهروندان از نظام سیاسی

های سیاسی و قوانین ایدئولوژی های تاریخی؛آشنایی با قهرمانان و اسطوره احساسات و عواطف سیاسی؛دهی و کنترل جهت ها؛متناسب با آن

 . و غیره گیرند؛برداری قرار میهای سیاسی مورد استفاده و بهرهیو مقررات رسمی و غیر رسمی که در باز

-تقویت روح تعهدمندی و مسئولیت افزایش وجدان جمعی؛ سی،ثبات سیا پذیری همچنین به طور ضمنی به نظم عمومی،فرایند جامعه       

 تقویت روح تعاون و همکاری، رل اجتماعی،تکاهش هزینه نظارت و کن های اجتماعی؛همسویی با نهادها و سازمان کت جمعی،پذیری، مشار

مقررات آگاهی از حقوق و فرمانبری از  و کجروانه؛کاهش تمایل به رفتارهای انحرافی  بینانه با وقایع و مسائل سیاسی اجتماعی،رویارویی واقع
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حمایت از  های سیاسی،گیری قانونمند از آزادی؛ بهرهتمایل به ابراز وفاداری نسبت به نظام و نمادهای سیاسی و افتخارات ملی و دستورات،

شهادت طلبی در جهت اعتالی کلمه  فداکاری، ثار،تقویت روحیه ای مبارزه قهرآمیز با استکبار جهانی؛ ،روحیات انقالبیحفظ  های محروم،توده

به نمایش گذاردن قدرت جهت  دفاع از کیان جامعه اسالمی و تمامیت ارضی؛ افزایش توان رزمی برای حفظ مرزها، ایجاد آمادگی و توحید؛

المللی اسالم و مشارکت در امور بین جهانتقویت انگیزه برای برقراری ارتباط با  پرورش روح تشکیالتی و فعالیت سازمانی؛ ارعاب دشمنان،

اساس مصالح و منافع متقابل  ارتباط مسالمت آمیز با سایر جوامع بر کوشش در جهت تحکیم مودت و اخوت در میان ملل مسلمان؛ مشترک؛

 .نیز کمک خواهد کرد.و غیره 

های معمول و عالوه بر آموزشیع اجتماعی و غیره بروز فجا الزم به ذکر است که در شرایط بحرانی و جدید همچون وقوع انقالب سیاسی،

 .شودهای جامعه پذیری افزوده میهها و مواد دیگری نیز به تناسب وضعیت جدید به فهرست برنامآموزش اطالعات، متعارف،

 :پذیريسطوح جامعه
 سطح کالن پیوندد:در دو سطح به وقوع می ،پذیری سیاسیه معنای خاص مورد نظر یعنی جامعهپذیری چه به معنای عام و چه بجامعه    

 همه جوامع، ست از انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر.ا پذیری سیاسی در سطح کالن عبارتجامعه )فرد(. و سطح خرد )جامعه(

و دستاوردهای فرهنگی  معیارها الگوها، ت،تجربیا ها،دانش ها،نگرش ها،ارزش ها،درصددند تا بینش ها معموالًگروهو خرده هااقوام و گروه قبایل،

های بعدی منتقل پذیری و به منظور تداوم موجودیت خود به نسلهای جمعی از طریق فرایند جامعهو تکنولوژیک خود را به مثابه سرمایه

 های کالن،وارهخود را در قالب طرح یماًمستق الزم به ذکر است که جامعه، های جدید بازتولید و ابقا کنند.زند و بدین وسیله خود را در قالبسا

دهی به نظام شخصیتی و ارگانیسم زیستی شکل پذیری وخود را از طریق جامعه واسطه،ساختار و نظام الگویی بزرگ و با دامنه،نهادهای پهن

فرهنگی و خویابی -های اجتماعیزی سرمایهریفرایند دریافت و درون پذیری در سطح فردی و خرد،جامعه رو،این از کند.افراد ابقا و تثبیت می

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن به کسب هویت نایل شده و  از دیدگاه فرد،» متناسب با اقتضائات و انتظارات اجتماعی تاریخی است.

اگر جریان  .«شودبالقوه خود می تعدادهایسقادر به تحقق ا تحت شرایط مطلوب، های زندگی،ها و شیوهآرمان هنجارها، ها،با پذیرفتن ارزش

 ناپذیر در امراجتماعی شدن شرطی اجتناب برای فرد، حال، به هر انجامد.به محدودیت رشد فردی می اجتماعی شدن با موانعی مواجه شود،

 فرهنگی،  جتماعی وانتقال میراث ا» اجتماعی شدن شامل دو فراگرد مکمل است: از این رو، شود.آگاهی و تشکیل هویت محسوب می «خود»

 (. 79:1372بند،)عالقه «و رشد شخصیت

 :پذیريمراحل و مقاطع مختلف جامعه
همواره نیازمند  های مختلف و متغیر،فرد به دلیل قرار گرفتن در موقعیت العمر و الینقطع است.پذیری فرایندی مادامفرایند جامعه     

انفعالی و عمیق  سویه،رین میزان دریافتی آن به صورت یکتبیش ترین مقطعی که مهم های متناسب است.های مجدد و آموزشپذیریجامعه

استعداد باال و  ،احساس نیاز ضعف تجربه، مقطع کودکی و تا حدی نوجوانی است که فرد به دلیل فقدان اطالعات، یابد،در آن انتقال می

به سختی  شود،چه در دوران اولیه زندگی آموخته میآن یی دارد و معموالًآمادگی و اشتیاق وافری برای پذیرش و گیرا های محیطی،ضرورت

 دهد.جای خود را به چیز دیگری می در مراحل بعدی،

های روانی الزم برای یادگیری سیاسی تا سنین پذیری سیاسی حکایت از آن دارد که تمایالت و آمادگیهای مطالعات مربوط به جامعهیافته    

تردیدی  در هر حال، اهمیت آموزش شهروندی در مقاطع ابتدایی مدارس است.شود و این خود مبین وبی در افراد تثبیت میسالگی به خ 12

ای بلکه دوره ای است که انسان چیزهای بسیاری باید فراگیرد،این دوره نه فقط دوره ترین دوره اجتماعی شدن است.نیست که کودکی فشرده

رشته و ابتکار عمل را در دست  فرد تدریجاً در مقاطع دیگر، گری قابلیت انعطاف و آمادگی پذیرش وجود دارد.است که بیش از هر دوره دی

های و ایفای نقش های اجتماعی و محیط عام،سازمان مدارس، های جمعی،گیرد و در پرتو اطالعات و دانش سیاسی دریافتی از طریق رسانهمی

احساسات خام و عواطف  یابد و ذهنیات ضعیف،بینانه با وقایع و رخدادهای سیاسی قدرت مییارویی واقعاذ مواضع متناسب و روسیاسی به اتخ

تر و عواطف ریشه دار و مبتنی بر آگاهی های دقیقجای خود را به شناخت نهادها و رخدادهای سیاسی، ها،شخصیت بنیاد نسبت به نماها،بی

 (.290-291:1386پور،)نقل از شارع دهدمی
 :پذیريعوامل و کارگزاران جامعه

ها اتفاق پذیری توسط آنها و در درون آهایی که جامعهها و سازمانگروه کننده یعنی افراد،ذیرپهای جامعهکارگزاران یا آژانس عوامل،     

 وسایل ارتباط جمعی، کز آموزش رسمی،مرا گروه دوستان و همساالن، خانواده و شبکه خویشاوندان، در عصر و زمان حاضر عبارتند از: افتد،می

طبقه  ها،ها و انجمنکلوپ های کارگری،اتحادیه ،های سیاسیاحزاب و جنبش ،های مذهبیها و کانونسازمان های شغلی،شغل و محیط
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به عاریت گرفته و  ها راها و الگوهای آنارزش ها تعلق داشته باشد،هایی که فرد بدون آن که بدان)محیط های مرجعمحیط اجتماعی،

و دسته اولیه بندی کلی به دپذیری در یک تقسیممجموع کارگزاران جامعه دهد(.ها سازمان میهای خود را همسو با آنها و کنشگیریجهت

 عاطفی، مستقیم، دارای روابطی نزدیک، خویشان و اهل محل که معموالً گروه دوستان، کارگزاران اولیه نظیر خانواده، ند:او ثانویه تقسیم شده

 های اجتماعی،سازمان ،های گروهیرسانه و کارگزاران ثانویه نظیر نهادهای آموزشی، صمیمی و غیر رسمی هستند؛ خودجوش، چهره به چهره،

اولی یا  در محدود و قراردادی هستند. عقالنی، بوروکراتیک، دارای روابط رسمی، احزاب سیاسی و غیره که معموالً های اداری و شغلی،محیط

ها در برخی وجوه از سنخ کارگزاران اولیه  و از چرا که این رسانه های گروهی اختالف نظر وجود دارد؛عوامل همچون رسانه یثانوی بودن برخ

 پردازیم.پذیری میلی برخی عوامل و کارگزاران جامعهدر ادامه به توضیح اجما .اند های کارگزاران ثانویهبرخی وجوه دارای ویژگی

 :خانواده
پذیری ترین کارگزار جامعهاولین و مهم های اولیه حیات خود بدان تعلق دارد،خانواده به عنوان نخستین گروه اجتماعی که فرد در سال     

 ارها،هنج ها،ارزش ها،نگرش های اجتماعی چون باورها،ترین آموزهایپایه زیستی و عاطفی، یکودک در اثر وابستگ شود.کودک محسوب می

کودک برای  کهآموزد و با توجه به اینمنطق تعامالت جمعی را در خانواده می انتظارات اجتماعی و به طور کلی، ها،نقش الگوها، نمادها،

 ده،دریافت کر شود،چه از طریق این فرایند بر او عرضه میتمام آن تقریباً شناسد،ی خود هیچ مرجع و منبع دیگری نمیهایابی آموختهارزش

 ر این مقطع مسخر این جریان خواهد بود.دتمام ابعاد وجودی او  و تقریباًکند، ریزی می درونعمیقاً

-مانند خرده ،های خانوادگی خودکودک از همان لحظات اولیه حیات براساس ویژگی خانواده از جهات دیگری نیز دارای اهمیت است.     

ها برخوردار خواهد شد و همه این پایگاه )محول( های غیر اکتسابیاز برخی پایگاه ای،منطقه مذهبی و قومی، ای،طبقه های نژادی،فرهنگ

ها ارزش مثالً  ثیر بگذارد. تأپذیری بعدی وی قویاًهای متقابل و جامعهها و کنشنقش جایگاه اجتماعی، های اکتسابی،ممکن است بر موقعیت

پذیری خانواده در جامعه (.129:1374)رابرتسون، شان بستگی داردادی به طبقه اجتماعی والدینتا حد زی آموزند،و انتظاراتی که کودکان می

ای که تجربه کند؛اقتدار را کسب می اولین تجربه برخورد با روابط، کودک در چارچوب خانواده، کند.سیاسی کودک نیز نقش مهمی ایفا می

های عام بین دموکراسی تجربه شده در خانواده و رفتار دموکراتیک در عرصه اد برخی،به اعتق سی نیز تعمیم یابد.اممکن است به نظام سی

 در مقایسه با دیگران، ،ور مختلف خانواده را یافته باشندکسانی که فرصت مشارکت  در ام رابطه مشهودی وجود دارد؛ سیاسی و اجتماعی،

 کنند.جتماعی در خود احساس میتوانمندی و شایستگی بیشتری برای ورود به قلمروهای سیاسی و ا

 :گروه دوستان

گروه دوستان یا  کند،پذیری افراد ایفا مینقش بسیار مهمی در جامعه های مم اجتماعی که در کنار خانواده و مدرسه،یکی دیگر از گروه     

ای از روابط اجتماعی را فراهم پرجاذبه متنوع و عرصه جدید، معاشرت با دوستان خارج از محیط خانواده، است. )با معیار سن ( همساالن

 احساسی و اجتماعی، ارزشی، آرمانی، کودک و نوجوان به اقتضای اشتراک نسبی و مشابهت زیاد با همساالن خود در خصوصیات فکری، آورد.می

در  عضویت در این شبکه، شود.ها و تهدیدهای متناسب وارد میبا آثار و کارکردهای ویژه و فرصت جدیدی از تعامالت اجتماعیعرصه به 

روه گبا افزایش ارتباط با  از جاذبه بسیار زیادی برای کودکان به ویژه در مراحل اولیه زندگی برخوردار است و معموالً مقایسه با خانواده،

 یابد.ثیر والدین به میزان قابل توجهی کاهش میارتباط و تأ همساالن،

گیرد و قواعد و رسومی را بر نوجوان مادر را میجای پدر یا ،اول »: برابر خانواده کمک کند به نوجوان درتواند به دو صورت ه همسال میوگر    

 )بیابانگرد، «شود.کند و سبب افزایش استقالل و عزت نفس در وی میو دوم،در مقابل پدر و مادر از نوجوان حمایت می کند؛اعمال می

 ها با والدین است و این خود،تر از روابط آندموکراتیک ارتباط همساالن با یکدیگر، رو است که معموالً جاذبه این روابط بیشتر از آن (.59:1373

زی استعدادها و ارضای تمایالت ستد رفتاری و کنش متقابل فراهم خواهد ساخت و بالطبع در شکوفاسازمینه بیشتری برای درگیری و دادو

 تری خواهد داشت.کنندهآنها نقش تعیین

واژه همال به معنای برابر است و روابط دوستی که میان کودکان » نویسد:می های گروه همساالن یا هماالنیژگیدر توضیح برخی و«گیدنز»    

ای ممکن است  تا اندازه یک کودک قوی یا از نظر جسمانی نیرومند، طلبی دارد.گرایش به برابری شود  به طور معقول،خردسال  برقرار می

ای که ذاتی موقعیت وابستگی  چون روابط هماالن بر پایه رضایت متقابل استوار است و نه برپایه با وجود این، ،د بر دیگران تسلط یابدسعی کن

شان والدین به واسطه قدرت»که سازد خاطر نشان می «پیاژه» .ادی بده و بستان وجود داشته باشدناچار باید به میزان زی خانوادگی  است،

زمینه کنش متقابل متفاوتی را  کودک، ،های هماالنگروه در برعکس، ؛شان تحمیل کنندرفتار را به فرزندان قواعد )به درجات متفاوت(قادرند 

 (.86:1374)گیدنز، «ر را مورد آزمون و کاوش قرار دادتوان قواعد رفتاکند که در آن میکشف می
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 : مراکز آموزشی و تحصيلی
 مراکز آموز رسمی از کودکستان تا مراکز آموزش عالی است که وظیفه تربیت، پذیری،سیار مؤثر در فرایند جامعهیکی دیگر از عوامل ب    

 ها و معیارهای رسمی جامعه و اخالق و منش مدنی به افراد را مقاطع مختلف سنی برترها و مهاگرایش ها ،بینش ها،انتقال دانش آموزش،

درسه از خالل ساختار پذیری در مجامعه کند.خانواده را تجربه میمتمایز از  اولین محیط رسمی کامالً رسه،کودک با ورود به مد عهده دارند.

نظام ارتباطی و  فضای کالس و نحوه تدریس، کمک آموزشی،های درسی و منابع آموزشی و محتوای برنامه سازمان مدرسه، ،نظام آموزشی

شناس باشند و نیز یاد آموزند که باید پاکیزه و وقتا میهبچه» بدین ترتیبشود. حاصل می ها و رسوم جاریآیین فضای اجتماعی مدرسه،

بر  آموزند که باید به کسانی که اقتدار اجتماعیمی .ن شوند و سر از کارشان برندارندمنتظر نوبتشا دب و آرام بنشینند،ه باید مؤک گیرندمی

کودکان را برای ایفای  مدرسه ضمن آموزش این دیدگاه و رفتار، را بدون چون و چرا اطاعت کنند. ها دارند احترام بگذارند و دستورهای آنانآن

 «سازدپذیر میجامعه شناسی و احترام به مافوق است،که مستلزم ارزش نهادن به وقت های بعدی خود از لحاظ نیروی کار،نقش

 (.130:1374)رابرتسون،
 : وسایل ارتباط جمعی

نقش مؤثر این وسایل بر فرایند  ها  یا وسایل ارتباط جمعی هستند.رسانه ،پذیریامل و کارگزاران بسیار مهم جامعهز عویکی دیگر ا    

الگوها و رفتارها در مسیر اهداف  ها،ارزش ها،گرایش ،هانگرش ،هادر هدایت بینش هاه ویژه کودکان و نوجوانان و تأثیر آنپذیری  همگان بجامعه

 اینترنت، ماهواره، سینما، تلویزیون، رادیو، یید نهاده است.نی و مطالعات پژوهشی بسیار زیادی بر آن مهر تأعیتی است که تجارب عیواق منظور،

همه  ریباًقهای مدرنی است که تترین و پرکاربردترین رسانهنوارهای صوتی و تصویری و غیره عمده ،های فشردهلوح مجله، روزنامه، کتاب،

 این نوع وسایل، ها برکنار مانده باشد.که از تیررس تأثیرگذاری و کاربرد آنتوان یافت کمتر کسی را می وعی بدان دسترسی یافته،جوامع به ن

این نوع  عامل » گیرند.دربر می ،شخصی  میان فرستندگان و گیرندگانروز افزونی از مخاطبان  را بدون وجود رابطه مبخش قابل توجه و 

های همچون شخصیت ؛سازدآشنا می شوند،طور غیرمستقیمی شناخته میه العاده وسیعی از مردم  که تنها بد را با طیف فوقفر ،پذیریجامعه

 های تلویزیونی،گردانندگان نمایش ،هاکنندگان و گویندگان برنامهاعالم  نویسان،روزنامه نویسندگان، مداران،سیاست ،ورزشی و تاریخی

 (.131همان: ) «گیرندهای خبری به عنوان شاهد مورد مصاحبه قرار میراد معمولی که در گزارشدانان و حتی افموسیقی
 :نهادهاي مذهبی

ثر واقع مؤ پذیری سیاسی،پذیری و جامعهو هم غیرمستقیم در فرایند جامعه توانند هم به صورت مستقیمدین و نهادهای دینی نیز می    

و مدرسه  همساالن، پذیری از قبیل خانواده،روند را باید در میزان تأثیری که بر دیگر کارگزاران جامعهدر این  نقش غیرمستقیم دین شوند.

به میزانی که خود آنها تحت تأثیر  شوند،پذیر میی که افراد توسط این عوامل جامعههنگام مسلماً جستجو کرد. وسایل ارتباط جمعی دارد،

نقش مستقیم دین در  نصیب نخواهند ماند.ها نیز از این امر بیافراد تحت تأثیر آن قرار داشته باشند،های برگرفته از دین ها و ارزشآموزه

 با نهادها، منان در جریان ارتباط مستمربه ویژه مؤ همه افراد، شود.های مذهبی اعمال میپذیری سیاسی نیز از طریق نهادها و سازمانجامعه

 ،کنگره ساالنه حج مجالس تعزیه، شرکت در مراسم نماز جمعه و جماعت، ت مذهبی،هیأ حسینیه، ،های مذهبی همچون مسجداماکن و گروه

کنند با بخش قابل توجهی از فرهنگ دینی معطوف به حوزه سیاست آشنایی و شناخت کسب می مستقیماًروحانیت و غیره  مراکز تبلیغی دین،

الزم به ذکر نیست که مذهب شیعه  ز نتایج ملموس و مشهود آن برخوردار خواهند شد.ا و با درگیر شدن علمی و مشارکت فعال در این فرایند،

 (.154:1374کمالی،) از این حیث وضعیت منحصر به فردی دارد

 توسعه:
یز های ملی و نعامه مردم و نهاد طرز تلقی توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،       

به سوی  توسعه به معنای پیشرفت مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی کن کردن فقر مطلق است.کاهش نابرابری و ریشه ،تسریع رشد اقتصادی

شود که در آن جامعه از وضعی نامطلوب به وضعی مطلوب توسعه به فراگردی گفته می (.1364)تودارو، است« ترانسانی»یا « بهتر»زندگی 

این است که توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت  و ماهیت آن اساساً گیردمی بر تمامی نهادهای جامعه را در این فراگرد، د.شومتحول می

فرهنگی  استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، در فرایند توسعهْ به عبارت دیگر، آید. بالفعل در

 (.1369)اسدی، شودور و شکوفا میو سیاسی بار
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 : توسعه سياسی
های منظم قانونی برای ست از آن نظام سیاسی که فرصتا عبارت دموکراسی سیاسی،»بنابر نظر لیپست و تعریف وی از دموکراسی سیاسی     

 اند؛یعنی کسانی که خود انتخاب کرده تا بر تصمیمات کارگزاران سیاسی دهدکند و به مردم اجازه میتغییر مقامات حکومتی را فراهم می

های منظم برای تغییر مقامات فقدان فرصت به عبارت دیگر، .نین وضعیتی توسعه نیافتگی سیاسی استچ و نقطه مقابل این «ثیر بگذارندتأ

گی نام دارد که تحت عنوان نیافتعهتوس ثیر بگذارند؛ند بر تصمیمات کارگزاران سیاسی تأحکومتی و یا فقدان فرصتی که در آن مردم بتوان

 «پاتریمونیالیسم»شناسی سلطه سنتی از انواع و اقسام آن با عناوینی مانند در سنخ« وبر» همانی که شود.استبداد یا دیکتاتوری نیز از آن یاد می

 کند.یاد می« سلطه سلطانی» و

حرکت نظام سیاسی به سوی مظاهر تجدد و « لوسین پای» ند.دارشی از دمکراسی میآتوسعه سیاسی را تحقق تدریجی نوع پولی «دال»     

دمکراسی پایدار و منظم و نهادینه شدن  رواج دمکراسی، حرکت به سمت توسعه اداری، مشارکت، ساالری، لیاقت مداری،مبانی آن مانند قانون

نتیجه و در  در کند.سازگاری با جوامع صنعتی طرح می و همه این موارد را در داندتوسعه سیاسی می آن و نیز ارتقای کارایی نظام سیاسی را

 توسعه سیاسی عبارت از حرکت به سمت دموکراسی است. ،حوزه تعریف عام

های گسترش فرصت توسعه سیاسی،» گوید:می «اپتر» ه کرده اکتفا کرد.توان به آنچه اپتر ارائسیاسی می در زمینه تعریف خاص از توسعه     

باید بپذیریم که توسعه سیاسی به معنای  گیری کنیم،اگر بخواهیم این تعریف را عصاره بدین ترتیب. «استتخصیص یافته  هایانتخاب و ازش

حرکت نظام سیاسی از حوزه  به عبارت دیگر، پذیر است.محدود به سمت حالت باز و مشارکت های سیاسی از حالت بسته وحرکت نظام

  (.91-1391:90شاد،)خرمتوان توسعه سیاسی نامیدبیشتر را میهای های کمتر به سمت ظرفیتظرفیت

 

 بندي:جمع
های فردی در بخشی به تواناییفعلیت ،با هدف انتقال فرهنگ سیاسی پذیری،نوان یکی از انواع چندگانه جامعهپذیری سیاسی به عجامعه    

از  مین انتظارات شهروندی،های محول و تأبرای ایفای نقش های آنسازآمادههمسو ساختن افراد با اقتضائات نهاد سیاست و  حوزه سیاسی،

توسط عوامل و کارگزاران  به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پذیری،به موازات سایر انواع جامعه ترین مقطع تا واپسین لحظات عمر،ابتدایی

ه حوزه خواهد بود و در جوامع پیچیده امروزی به دلیل گستر به اجرای این فرایند ناگزیر بسته به موقعیت، هر جامعه، شود.مختلف ایجاد می

ام اهتم ،در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ها و نیروهای اجتماعی ـ سیاسیتودهو ضرورت مشارکت جدی  ،عمومی و قلمرو دخالت دولت

ناپذیر ضرورتی اجتناب نظر، مین اهداف موردن برای تأگیری همگان از آبهره،آن به وسیله عوامل مربوط ریزی شده به این فرایند و هدایت برنامه

 یافته است.
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