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 چکیده

در این روش از مطالعه موردی و سایتهای معتبرر در  . فرهنگ بر نظام تعلیم و تربیت می باشدنقش  هدف تحقیق حاضر، بررسی

نشان میدهد کره فرهنرگ ترا یر    نتایج تحقیق . استفاده شده است نظام تعلیم و تربیت داردبر  فرهنگجهت شناخت نقشی که 

ارزشرهای  . میتواند رویکرد نظام تعلیم و تربیت را تغییر دهدنیز هر یک از انواع فرهنگ ها . بسزایی در نظام تعلیم و تربیت دارد

جمع گرایی، فاصله قردرت  -زن خویی، ابهام گریزی، فردگرایی-فرهنگی یک جامعه به عقیده هافستد به چهار رویکرد مردخویی

بهتررین دانرش   . در فرهنگهایی که ارزشهای فرهنگی مردانره میباشرند معلمران برا اسرتعداد سرتایش میشروند        .یم میشوندتقس

دانش آموزان متوسط،هنجار کالس .در فرهنگهای زنانه معلمان دوستانه، بیشتر مورد عالقه هستند. آموزان،هنجار کالس هستند

دارند هدف دانرش آمروزان از بحی،یرک بحری خرو  اسرت در صرورتیکه در         در فرهنگهایی که ابهام گریزی پایینی. می باشند

در فرهنگهرای فردگررا هردف    .فرهنگهای با ابهام گریزی باال، هدف دانش آموزان از بحی کالسی، رسیدن به جوا  درست اسرت 

در . ام کراری اسرت  در فرهنگهای جمع گرا هدف تعلیم و تربیت، چگونگی انجر . تعلیم و تربیت،یادگیری چگونگی یادگیری است

در فرهنگهرای برا   . معلرم محرور اسرت    فرهنگهای با فاصله قدرت باال دانش آموزان به معلمان خود وابسته اند و فرایند یادگیری،

 .دانش آموزان و معلمان به طور برابر با هم رفتار می کنند و فراین یادگیری دانش آموز محور استفاصله قدرت پایین، 
 

 

  :کلیدواژه ها

 آموزش و پرورش, تعلیم و تربیت, نگفره
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 : مقدمه

ای برای رفع نیازهای اساسی خرود از حیری دوام و بقرا و انتظرام امرور       شاخص نحوه و روش زندگی است که هر جامعه، فرهنگ

اجتمراعی داللرت   هرای  به بیان دیگر فرهنگ به ابزارها و رسوم و معتقدات و علروم و هنرهرا و سرازمان   . کند اجتماعی اختیار می

در نتیجه ، برای تولید دوباره فرهنگ یا باز آفرینی . گذارد، فرهنگ نام دارد می  ها واآفریند و به انسان کند، یا آنچه جامعه می می

 رسرالت  (آموزشرگاهی )رسرمی  پررورش  و آمروزش  کره  ایرن  به توجه با. کند فرهنگی، آموزش و پرورش رسمی ضرورت پیدا می

 توجره سرازمان   مرورد  کلمه اعم معنای به فرهنگ که است الزم بنابراین دارد، دوش بر را فرهنگی هایشتحکیم ارز و گسترش

 راسرتای  در رفتراری  تغییرات ایجاد و پرورش، آموزش وظایف از یکی طرفی از . قرارگیرد پرورش و آموزش ویژه به تربیتی، های

 بسزایی سهم خود نوبۀ به فرد هر رفتاری زیربنای در که را، فرهنگ به پرورش، توجه و آموزش عملکرد این. است جامعه نوسازی

 .کندتوجیه می تربیش دارد،

 بیان مساله

. از آن ارائره شرده اسرت   شرمار و متتلفری   کره تعراریف بری    فرهنگ یکی از مفاهیم رایج در جامعه شناسری اسرت، بره طروری    

از نظرر او فرهنرگ شرام     . کنرد های یک جامعه تعریف مری گروههای زندگی اعضای یا فرهنگ را به معنای روش( 1121)گیدنز

( 1992)1نیترو . هرا و تفرریو و فرا رت اسرت    نحوه لباس پوشیدن، آدا  و رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کرار، آیرین  

سیاسی و جهان بینی ایجاد شده، به اشتراک گذاشته شده و دگرگون شرده   –ها، روابط اجتماعی فرهنگ را شام  ارزشها، سنت

های مشرترک  وسیله گروهی از مردم می داند که بوسیله تاریخ، موقعیت اجتماعی، زبان، طبقه اجتماعی، مذهب یا سایر هویتبه

 . با هم پیوند دارند

هرا را تعیرین   ی و معنوی که وجود سیاست و اقتصاد ملتآلیاژی است از عناصر ماد»معتقدند فرهنگ ( 1992)1رامسی و ویلیام

هایی که مردمی را از مردم دیگرر در دنیرای مردرن متمرایز     فرهنگ عبارتست از ارزشها، نمادها، تفسیرها و دیدگاه»یا . «کندمی

ارهای تشرکی  رفترار اسرت    ها، محصوالت و نمادها و زبان و تاریخ و ابزها و اسطورهفرهنگ شام  آدا  و آیین، افسانه. «کندمی

مجموعه ای از باورها و شیوه هایی است که بر اساس آنها گروهی از افرراد  »فرهنگ  2به نظر پارخ(. 1991و همکاران،  1دیویس)

 .(1911، 2نق  از رایس)« کند میشناساندها را سازماندهی میها و زندگی جمعی اطراف آنخود و جهانی را که شتصیت آن

های فوق بره طرور   های متتلفی از واژه فرهنگ شده است، ولی واقعیت این است که هیچ کدام از ویژگیپردازیهر چند مفهوم 

بندی یک تعریرف کامر  و جرامع ممکرن     های بیشتر برای فرمولکنند و تالشکام  خصوصیات ذاتی مفهوم فرهنگ را باز نمی

توان مرتبط دانست چرا که هر کردام از  معانی و رویکردها را می در عین حال، تمامی مطالب ارائه شده،. است بسیار مشک  باشد

هرای خاصری بره دنیرای خرارج      های خاص علمی بوده و دیدگاهکنند و در حوزهای خاص بررسی میآنها این مفهوم را در جامعه

هنرگ در مرا و اطرراف    ای حق دارد کره بگویرد فر  در یک حالت، اندیشمند برجسته. داشته و در وضعیتهای خاصی کاربرد دارند

ای حاضرر در همره جرا    فرهنگ به شدت چند بعردی و مقولره  : بنابراین می توان گفت. کنیمماست، همانند هوایی که تنفس می

 .است

 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

 های ستسیا طریق از هاارزش نوگزینی با باید پرورش و آموزش جامعه، نوسازی و بهسازی معتقد است برای( 1122)عسکریان

 هرا،  خالقیرت  کرارگرفتن  برا بره   فنرون،  و علروم  گسترش با موازی و بریزد کهنه هایارزش قالب در را نوینی های خاص، ارزش

 فرهنرگ  آموزشری،  هرای برنامره  تنظیم در فرهنگ گیری از بهره ضمن گونه بدین .سازد عملی را اجتماعی هایارزش دگرگونی

 وسریلۀ  بره  .اسرت  جامعره  هر نوسازی و نوگرایی موجب فرهنگی پویایی .حاص  شود فرهنگی پویایی تا دهد تغییر نیز را جامعه

                                                 
1 - Nieto 
2 - Ramsey and Williams 
3 - Davis & et al 
4 - Parekh 
5 - Race 
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 در ارزشهای فرهنگی تغییر و نوسازی به اقدام الزمۀ .دهد تطبیق متغیر محیطی شرایط با را خود تواندملت می یک پویا فرهنگ

 زیررا  است، وسنگین کامالً خطیر مورد در این وپرورش آموزش وظیفۀ و است جامعه یک مردم شناخت تکام  اجتماعی، شؤون

 ایجراد  حسرن  و سرازد  منرد بهرره  آموختن دانش نعمت از یکدیگر، از های متمایزفرهنگ با را جامعه افراد باید پرورش و آموزش

 با توجره  هدف این .شود حاص  مشترک زندگی برای فکری مثبت دگرگونی فرهنگی، تعام  راه از تا بیدار کند آنها در را ارتباط

 سراخت  در اجتماعی موجود هایارزشهای فرهنگ کارگیری به نیازمند قومی، فرهنگهای همچون فرهنگی گوناگون ارزشهای به

 .است آموزشی محتوای

 روح کنریم  می دفاع خود از جسم که همچنان است اطرافیان و محیط با فرد سازگاری قدرت و فکر سالمت همان روان، سالمت

 اسرت  " نبودن یا بودن" از مهمتر خیلی "بودن چگونه" در زندگی باشیم داشته بهتری زندگی تا کنیم تر مقاوم باید نیز را خود

 بهداشرت روانری   اساسری  و مهرم  اهداف از یکی دیگران و خود با آمدن کنار و ها توانایی شکوفایی استعدادها، برای فرصت ایجاد

 ترالش،  ایرن  در کلری،  اصرول  سازماندهی کننرد،  را روانی بهداشت به مربوط های سیاست تا میکنند سعی متتلف جوامع. است

 از بریش  هرا  خرانواده  که کند می حکم نگرش این .گیرد می در بر را جامعه افراد که است اجتماعی و فردی محیط سازی سالم

و  هرا  چرالش  برا  برخرورد  در شوند، چون آشنا روحی های بیماری درمان و پیشگیری و چگونگی خانواده روانی بهداشت با پیش

 بره  باشیم برخوردار بیشتری سالمت روانی از هرچه.کنیم می برخورد آنها با خود روانی های ویژگی براساس ما روزمره، مشکالت

 بریش  و برسیم بیشتری های موفقیت به توانیم می روان و فکر از سالمت برخورداری با. بود خواهد کمتر ما پذیری آسیب یقین

 . لبه کنیم مشکالت بر پیش از

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 :شودمی تقسیم نوع چند به تعریف کرد که بتوان صورتی هر به را فرهنگ

 می سازد ممکن اجتماع در را فرد پذیرش که فرهنگی ملی؛ فرهنگ  -1

 .می سازد مربوط خاص تباری به را فرد که فرهنگی قومی؛ فرهنگ -1

 هرای پیمان و قالب قراردادها در و دارد جهانی جنبۀ قومیت و ملیت به توجه بدون که فرهنگی ها؛ ملت بین فرهنگ -1

 دیگرر  کشروری  در کشرور  یرک  اتبراع  نحوۀ ورود گونه بدین .شودمی برقرار جوامع بین فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 (.1122عسگریان، )شودیم فراهم

 .(1121زندوکیلی، : )تقسیم کرده اند که عبارتند ازجامعه شناسان ، فرهنگ را از جهات گوناگون طبقه بندى و البته 

علمى باشند،  فرهنگ مادى به پدیده هاى محسوس و عینى که قاب  انردازه گریررى برا مروازیرن کرمرّى و :فرهنگ مادى (الف

بره عبرارت   .  یرره  ومجسمه، نقاشى ،هراى آن، لبراس، کرترا گردد؛ مانند ساختمان، ابزار آالت، صرنرعرت و فررآوردهاطالق مى

 .دیگر، به تمام دستاوردهاى مادّى انسان در عرصه و قلمرو تاریخ و جامعه، فرهنگ مادى گفته مى شود

به مجموع افکار، اندیشه ها و عقاید، دین، علوم، ارزشها، فلسفه، حقوق، ادبیرات و آدا  و رسروم اجتمراعی،     :فرهنگ معنوي (ب

فرهنرگ  . قاب  اندازه گیری و لمس کردن نیست اما در تمام جوامع بشری وجود دارد شود که هر چندفرهنگ معنوی اطالق می

برخی جامعه شناسران و مرردم    .معنوی از طریق خط و زبان قاب  انتقال بوده و هویت یک ملت را ساخته و آن را شک  می دهد

ی را تمدن نامیده انرد و برا تفراوت میران     شناسان در تقسیم بندی خود تنها فرهنگ معنوی را فرهنگ دانسته اند و فرهنگ ماد

 :این دو را این گونه بیان کرده اند

. های صنعتی ایران و مالزی را با یکدیگر سنجید که کدام یک برتر اسرت ها را می توان با یکدیگر مقایسه کرد مثالً فرآوردهتمدن

 .لی داردتمدن، همواره روندی تکام و انتقال عناصر تمدن به آسانی امکان پذیر است

از آنجا که فرهنگ نوعی معرفت بشری است، در تمام جوامع وجود دارد براساس این عقیده، تمام فرهنرگ هرا    :فرهنگ عام (پ

گرایش به پرسرش و دینرداری، اهمیرت دادن بره برخری      :گونه بیان کردها را اینوجوه مشترکی با یکدیگر دارند که می توان آن
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... ایثار، نوع دوستی، گرایش به خانواده، اقتصاد، حکومت، قوانین، مقررات و آدا  و رسروم اجتمراعی و  گرایی، ها مانند علمارزش

 .این امور جزء فرهنگ عام بشریت است

هرچند جوامع بشری در برخی عناصر فرهنگی با یکدیگر مشترکند اما هر جامعه، دارای فرهنگ خاص خرود   :فرهنگ خاص (ت

ای بشری، اص  دینداری وجود دارد ولی نوع آن تفاوت میکند از این رو در یک جامعره مسریحیت و   است مثالً در تمام جامعه ه

 .در جامعه دیگر اسالم حاکم است

. گوینرد در درون هر فرهنگی نیز الگوهای گوناگونی وجود دارد که جامعه شناسان به آنها خرده فرهنگ مری  :خرده فرهنگ( ث

ی است که با فرهنگ ک  جامعره پیونرد خرورده، دارای سلسرله خصوصریاتی همچرون       خرده فرهنگ، فرهنگ گروه و قشر خاص

آنچه بیان شد از نمونه . است... فرهنگ جنس زن و مرد، جوانان و پیران، روستائیان و شهریان، کارگران، نظامیان، دانشگاهیان و

با خرده فرهنگ ها ارتباط متتلفری داشرته    ها وجود دارد یک فرد می تواندهای عینی خرده فرهنگ ها است که در تمام جامعه

مثالً یک دانشجوی جوان آذری زبان می تواند سه خرده فرهنگ داشته باشرد، فرهنرگ جوانران، آذری زبانران و فرهنرگ      . باشد

ارشران  هرگاه افکار و رفتار فرد و یا افرادی در جامعه با افکار و رفتار  الب جامعه تعرار  داشرته باشرند یعنری رفت    . دانشگاهیان

ها و هنجارهای اجتماعی شک  گیرد از دیدگاه جامعه شناسی از آن به خرده فرهنرگ معرار  تعبیرر مری     کامالً برخالف ارزش

 (.1121زندوکیلی، )شود

 فرهنگ، جامعه و اجتماعی شدن

می کنریم،  البرا آن    وقتی در محاوره روزمره از واژه فرهنگ استفاده. فرهنگ یکی از مفاهیم بسیار رایج در علوم اجتماعی است

وقتی دانشرمندان ایرن واژه را بره کرار     . را با کارهای فکری و ذهنی متعالی یعنی هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی معادل میگیریم

فرهنرگ بره معنرای روش هرای زنردگی      . می برند باز هم چنین فعالیت هایی را در بر می گیرد، اما معناهای بیشرتری نیرز دارد  

فرهنگ شام  نحوه لباس پوشیدن، آدا  و رسوم ازدواج و زندگی خرانوادگی،  . یا گروه های یک جامعه است اعضای یک جامعه،

در واقع فرهنگ به جنبه هایی از جامعره اطرالق مری شرود کره آموختره       . الگوهای کار، آیین های دینی و تفریو و فرا ت است

کودکان، یا سایر اعضرای جدیرد جامعره، روش زنردگی جامعره       فرآیندی که. میشوند، نه اینکه به صورت ژنتیکی به ارث برسند

اجتماعی شدن مجرای اصلی و اساسی انتقال فرهنگ در طول . یا فرهنگ آموزی نام دارد 1خویش را می آموزند، اجتماعی شدن

انی را تولد یک کودک زندگی کسر . اجتماعی شدن موجب اتصال نس  های متتلف به یکدیگر می شود. زمان و بین نس  هاست

پدر و مادر شدن معموال فعالیت های والدین و کودکان را برای باقی عمر بره هرم   . که مسئول پرورش او هستند دگرگون میکند

افراد مسن تر پس از پدربزرگ و مادربزرگ شدن همچنان جزو والدین براقی مری ماننرد و بنرابراین وارد مجموعره      . پیوند میزند

از این رو، اجتماعی شدن را بایرد فرآینردی مرادام العمرر     . ی متتلف را به هم وص  می کندروابط دیگری می شوند که نس  ها

اجتمراعی شردن ایرن    . محسو  نمود که طی آن رفتار انسان توسط کنش های متقاب  اجتماعی به طور پیوسته شک  میگیررد 

 (.1121گیدنز، )ند و اصالح شوند امکان را به افراد می دهد که خود را و استعدادهای خویش را پرورش دهند، بیاموز

 از ای سرامانه  کره  شود می فر  حالتی چنین در. نمود علمی بافت و زمینه در فرهنگ تشریو به اقدام 1021 سال در هافستد 

 برومی  عوامر   از متتلفری  انرواع  بوسریله  و نماید می ایفا محوری نقش مردم مشترک ارزشهای دربردارنده اجتماعی هنجارهای

 حفر   بررای  الگویی توسعه و ایجاد باعی اجتماعی هنجارهای. گردد می تغذیه( سازند می متا ر را  محیط که عواملی) شناختی

. اسرت  صرادق  گرذاری  قرانون  و سیاسرت  تحصی ، های سامانه خانواده، مورد در موضوع این. شد خواهند اجتماعی های ساختار

 آنهرا  از ناشری  گرذاری  قرانون  شررایط  و اجتمراعی  هنجارهای استحکام باعی واقعیت به شدن تبدی  از پس مذکور ساختارهای

 (. 1919 هافستد) شد خواهند

 نهادهرای  قبیر   از اجتمراعی  نهادهرای  کرارکرد  و سراختار  کننرده  ایجراد  اجتماعی ارزشهای یا ملی فرهنگ هافستد، نظر طبق

 هرای  وضرعیت  و فرهنرگ  متقابر ،  بصرورت  اجتمراعی  نهادهای این. هستند اجتماع آموزشی های سامانه و قانونگذاری سیاسی،

                                                 
1- Socialization  
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 و  برات  برا  اجتمراعی  هرای  ارزش سرامانه  یرا  ملی فرهنگ که است عقیده این بر هافستد. نمایند می مستحکم را ملی اجتماعی

 تغییرهرایی  محریط  و الملر   برین  تجارت یا طبیعی نیروهای همانند خارجی عوام  جانب از اینکه مگر ماند، خواهد باقی پایدار

 فرهنگی های ارزش. باشند می شده پذیرفته هنجارهای یکسری مبنای بر جامعه تشکی  به مای  ها انسان کلی بطور.آید بوجود

 .شود می محسو  هنجار یا جامعه دهی شک  جهت مردم در انگیزه ایجاد برای عاملی

زنانگی، ابهرام گریرزی،   / مردانگی: ارزشهای فرهنگی را در چهار بعد مورد بررسی قرار می دهد، این ابعاد شام ( 1919)هافستد 

 . جمع گرایی و فاصله قدرت هستند/ فردگرایی

 :زنانگی/ مردانگی  

 ارزشرهای  و برودن  برروز  آمروزش،  درآمد، پیشرفت، کسب همچون مردانه ارزشهای به دادن بها میزان» از است عبارت مردانگی

 جررات،  چرون  هرم  ارزشرهایی  بره  بیشرتر  دادن بهرا  میزان. همکاری و شرایط فیزیکی جایگاه، امنیت دوستانه، جو همچون زنانه

 از مراقبرت  خردمات،  شتصری،  گررم  ارتباطرات  حفر   زنردگی،  کیفیت چون ارزشهایی به نسبت]...[  رقابت و موفقیت عملکرد،

 کیفیرت  زنانره  های فرهنگ در آنکه حال بوده، موفقیت و پیشرفت مردانه های فرهنگ  الب در ارزشهای. همبستگی و ضعیفان

 هرای  نقرش  میرزان تفراوت   مردانره  های فرهنگ در. هستند مطرح  الب ارزشهای عنوان به دیگران به توجه و و مراقبت زندگی

 (1101منصوری سپهر و همکاران،  )«است بیشتر مراتب به زنانه های فرهنگ به نسبت جنسیتی

 : ارزشهاي فرهنگی

. های فرهنگی نرام دارد تمامی ارزشهایی که، ارزش گذاری بر رفتار انسان را در سطو و دیدگاه فرهنگی، تحقق می بتشد، ارزش

عردم  . مطلوبها هستندهایی از ها اصولی هستند که زندگی انسان را هدایت می کنند و جهت گیریهای ارزشی برداشتاین ارزش

ها، نوعی کج رفتاری تلقی میشود که هم فررد را از درون و هرم از سرایر اعضرای جامعره نرا خشرنود مری         پایبندی به این ارزش

های فرهنگی را می توان هنجارها، ارزش ها و فر  های ضمنی دانست کره اعضرای   به عبارت دیگر، ارزش(. 1101کلهر، )سازد

 (.1991، 1آکور)و عالوه بر دادن هویت مشتص به خود موجب یکپارچگی و اتحاد افراد می گرددجامعه در آن سهیم بوده 

ارزشرها هسرته پایردار فرهنرگ را     . بر این باور است که عام  اساسی تفاوت های فرهنگی، ارزشها می باشرند (  1919) 1هافستد

 -بد، خطرنراک  -خو : مثبت و منفی هستند، مانند آنها احساسات ناخودآگاه و قدرتمند به صورت قطبهای» . تشکی  می دهند

او . این ارزشها در کودکی توسط خانواده به فرد منتق  می شوند و در طول عمر فرد  ابت می مانند« .نابهنجار -امن، و یا بهنجار

جمرع  / ریرزی، فردگرایری  زنانگی، ابهام گ/ مردانگی: ارزشهای فرهنگی را در چهار بعد مورد بررسی قرار می دهد، این ابعاد شام 

 .گرایی و فاصله قدرت هستند

 :ابهام گریزي

 و مشرتص  شرده،  سرازماندهی  کنندمی تصور که موقعیت هایی از افراد شدن عصبی میزان" از است عبارت ابهام پذیرش درجه

 حقیقرت  بره  اعتقراد  و رفتاری ستت اصول حف  با کنندمی تالش آنها که هستند موقعیتها مواردی این. نبودند بینیپیش قاب 

 بررای  فررد  تمایر   شرام   مرورد  ایرن . گرفت اشتباه ریسک از اجتنا  با نباید را ابهام پذیرش درجه. کنند اجتنا  آن محض از

هافسرتد بره نقر  از منصروری سرپهر و      ) "اسرت  همرراه  مشرتص  اصرول  و برای قوانین اولویتهایی با بلکه نیست پذیریریسک

 .(1101مکاران، ه

 :جمع گرایی/فردگرایی

 تصرویر  آیرا  که دارد وجود جامعه اعضای بین در که است وابستگی میزان کندمی اشاره آن به بعد این که اصلی در واقع موضوع

 مسرتقیم  فامیر   و خودشان متوجه مردم فردگرا جوامع در. گرددمی تعریف و بیان «ما» بصورت یا «من» بصورت افراد شتصی

 مراقبرت  و حمایرت  افرراد  از آنهرا  بره  وفاداری اظهار ازای در که دارند تعلق گروههایی به مردم جمع گرا جوامع در. هستند خود

 عضرویت  در بلندمردت  تعهرد  یرک  با افراد که پیداست. شودمی گرفته نظر در گراجمع جامعه یک( 21) امتیاز با ایران .کندمی

                                                 
1 - Akour 
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 و قواعرد  سرایر  برر  و اسرت  ترمهم چیزی هر از وفاداری گراجمع جامعه یک در. گسترده تر روابط یا خانواده، مث  هستند، گروه

. باشرد  پرذیر  مسئولیت گروهش اعضای برابر در کسی هر که کندمی ترویج را قوی روابط جامعه. است مستولی اجتماعی قوانین

 در اخالقری  بصورت کارفرما و کارمند روابط .شودمی آبرو و وجهه رفتن دست از و خجالت به منجر سرپیچی گراجمع جوامع در

 مرورد  را گرروه  یرک  در کارکنان ،(کارمند) ارتقاء یا بکارگیری درباره گیریتصمیم در(. فامیلی رابطه همانند) شودمی گرفته نظر

 (.1911شیرزاد، ) هاستگروه کردن مدیریت مدیریت،. می دهند قرار توجه

  :1فاصله قدرت

 فاصرله  کره  جروامعی  در. میدهرد  نشران  ها را سازی تصمیم و ها گیری تصمیم در جامعه یک افرادمشارکت  دامنه قدرت فاصله

 کره فاصرله   جروامعی  در کره  حرالی  در. ندارند را فرادست با افراد نزدیک رابطه ایجاد به تمایلی فرودست افراد زیاد است، قدرت

 افرراد  و کننرد  مری  عمروم مرردم   و جامعره  بره  نسربت  بیشتری مسئولیت و احساس بوده پاستگوتر مدیران است، پایین قدرت

 هرای  فاصرله  با جوامع در مثال برای (.1990اعتمادی و همکاران، )دارند هم با ای صمیمانه نزدیک و رابطه فرادست و فرودست

 بیشرتر  توجه به نیاز که دارد جایگاهی کس هر آن در که. بپذیرند را مراتبی سلسله ترتیب که دارند گرایش افراد ، قدرت بزرگ

 بررای  را تروجهی  و کنند تالش قدرت تساوی برای که دارند گرایش افراد قدرت، نظر از کم فاصله با جامعه در حالیکه در .ندارد

 اینکره  ماننرد  اموری به توجه جلب به گرایش بعد این مشتص خصوصیات. طلبدمی دارند وجود قدرت نظر از که هایی نابرابری

 . دارد است، پذیرش مورد سری باال آقا نظام و مدیریت یا است ضروری زیردستان با مشورت آیا

 سالم جامعه و روان سالمت

 سرازمان  نظامنامه در تعریف سالمت مشهورترین است، امروزی جوامع اصلی مسائ  جزء همگانی و مؤ ر روانی بهداشت به توجه

 صررف  و است اجتماعی و روانی زیستی، کامیابی آسایش و کام  حالت سالمت. است گرفته صورت زیر شرح به جهانی بهداشت

( لزومراً ) نیسرتند  کام  که افرادی که است آن مستلزم چنین هم این تعریف .نیست سالمت( ناتوانی) معلولیت و بیماری فقدان

 .نیستند هم سالم

 (1101شتی، لق  از بان)روان با عنایت به برخی از متون علمی عبارتند از سالمت در این راستا اصول

 دیگران و خود شتصیت به فرد احترام-

 دیگر افراد و خود در ها محدودیت شناخت -

 است عواملی معلول انسان رفتار که حقیقت این دانستن-

 اوست وجود تمامیت تابع فرد هر رفتار اینکه با آشنایی -

 .گردد می انسان اعمال و رفتار ایجاد سبب که هایی محرک -

 شرود  نمری  دلسررد  وجود موانع با و کرده مقابله زندگی مشکالت با بینانه واقع مسلماً بپذیرد و فهمیده را اصول این که شتصی

 کامر   مطابقت وقت هیچ فرد احتیاج که داند پذیر می انعطاف شتص متتلف، عوام  با کشمکش یعنی زندگی که داند می زیرا

 انردازه  از بیشتر و گرفته نظر در را واقعیات خود احتیاجات برآوردن نماید در می سعی اساس این بر و ندارد زندگی مقتضیات با

ایرن  . سرازد  مری  آماده را خود آن با مقابله برای و افتاد خواهد اتفاق ا لب روانی تعار  که پذیرد او می. باشد نداشته توقع الزم

 دیگرران  و شناسرایی خرود   عرالوه  بره  نمرود،  خواهد وافی سعی آنها به رسیدن برای و دارد معینی های هدف زندگی در شتص

 ایرده  جای به و دارد قبول هستند که را آنطور دیگران او اینکه خالصه. کند می زیاد بشریت به نسبت را او احترام و بینی خوش

 بره  خاطر اطمینان با نموده اعتماد آنان به است قادر وسیله بدین. نماید می اتتاذ را بینی واقع و رئالیسم آنها با رابطه در آلیسم

 اصرلی  مسرائ   جرزء  امرروز  جوامرع  از بسریاری  در همگرانی  و مرؤ ر  روانی بهداشت به توجه. دهد ادامه تشویش بی زندگی یک

 نشرریات، آمرادگی   و تلویزیرونی  و رادیرویی  های برنامه طریق از افراد عمومی آشنایی مثبت، تبلیغات. است قرار گرفته اجتماعی

 منظرور  به کمک دریافت به داوطلبانه اقدام افراد از بسیاری که طوری به آورده وجود به را مسائلی چنین پذیرش برای بیشتری
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 مرددکار  مشراور،  برالینی،  شرناس  روان روانپزشرک، ) متتصرص روانری   یرک  با گفتگو و بحی. کنند می خود عصبی عوار  رفع

 در بایرد  درمرانی  روان روشرهای  از اسرتفاده . باشرد  داشرته  شتصی فص  تضادهای و ح  برای مؤ ری نتایج تواند می( اجتماعی

 درمانی روان از پزشکی درمانی سازمانهای است بهتر لذا .نباشد خاصی طبقه با افراد تنها متصوص و گیرد قرار همگان دسترس

 زیراد،  سررگردانی  یرا  و مالحظه قاب  های هزینه صرف بدون نیازمند، افراد که انجام گیرد طریقی به امر این و کنند استفاده نیز

یرک   بره  رسریدن  برای.برداشت مؤ ری گامهای عمومی روانی بهداشت برای توان می که است طریق از این تنها. شوند مند بهره

 مرؤ ر  و ای حرفه و معاونت مساعدت از بتواند جوان نس  ویژه به مردم تا باشد داشته وجود درمانی روان مراکز باید سالم جامعه

 سالمت بلکه شد خواهند برطرف سریع تنها فص  شوند،نه و ح  مسائلی چنین بلوغ و جوانی سنین در اگر چه .گردند مند بهره

 (1101شتی، لبا)گردد می تضمین بهتر نیز اجتماع و فرد آینده روانی

 

 روش تحقیق 

اسرتفاده شرده    تعلیم و تربیت دارد نظامبر  فرهنگدر این روش از مطالعه موردی و سایتهای معتبر در جهت شناخت نقشی که 

نظام تعلیم و نقش آن در و  فرهنگلذا در این نوشتار با تکیه بر مبانی نظریه ها و رجوع به تحقیقات انجام شده در زمینه . است

 .این نتایج بدست آمده است تربیت

 

نتیجه گیريبحث و    

متتصصان، فرهنگ را جزء سازه های نسبتا پایدار محیط در نظر می گیرند که در مقاب  تغییرات تاحدی مقاوم می باشد 

بنابراین برای کاربردی نمودن نتایج تحقیق، باید توجه ویژه ای به نقش مدیران مدارس به عنوان (. 1919هافستد و همکاران، )

با توجه به تا یر نیرومند فرهنگ بر انگیزش، سازگاری و سالمت روان دانش . اشیمتصمیم گیران کالن در سطو مدرسه داشته ب

اگر فرهنگ مدرسه بر کم بودن فاصله و . آموزان در مدرسه، الزم است مدیران به ارزیابی فرهنگ موجود در مدرسه بپردازند

درسه ابهام گریزی کمتری داشته و ابتکار همچنین فرهنگ م. وجود همکاری و همیاری بین دانش آموزان و معلمان تاکید دارد

عم  را تشویق می کند و عالوه بر آن حمایت اجتماعی زیادی در مدرسه وجود دارد، الزم است مدیران جهت حف  این نوع 

ای این اقدامات می تواند شام  تقویت همکاری بین دانش آموزان، تاکید کمتر بر رقابت و ایجاد فضایی بر. فرهنگ اقدام نمایند

 . اظهار نظرات سازنده توسط معلمان و دانش آموزان و همچنین تشویق خالقیت و ابتکار عم  باشد
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 :فهرست منابع

 
 www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/.../salamatravan هفته نامه ویژه سالمت روان(. 1101)بالشتی، شهناز -1

 .مردم شناسی فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات اسالمی، تهران، انتشارات زمزم هدایت .(1121)زندوکیلی، مهدی  -1
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