
 چکیده
 در عصر جهش های فناورانــه، بی توجهی به کارهای 
تشــکیالتی و گروهی می تواند جایگاه و موقعیت ما را 
در جهان ضعیف كند. مطابق با فلســفة تربیت رسمی و 
عمومی، مدرسه به عنوان محیط اجتماعی سازمان یافته، 
مشــتمل بر مجموعه ای از افراد، روابط و ساختارهای 
منظمی است که می تواند مطابق با اهداف و برنامه های 
تدوین شده، شایستگی های الزم کارهای تشکیالتی را 
در یادگیرندگان ایجاد و نهادینه كند. تربیت اجتماعی و 
سیاسی یکی از اهداف آموزش و پرورش است که در قالب 
کارهای تشــکیالتی در مدرسه قابل تحقق و دستیابی 
است. به همین دلیل، کارهای تشکیالتی در مدرسه مورد 
توجه ویژه قرار گرفته است. لذا هدف این نوشتار، بررسی 

جایگاه کارهای تشکیالتی در مدرسه های ایران است.

 مقدمه
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تحققحیاتطیبهدرهمةابعادومراتب«وهمچنین»تكوین
وتعالیپیوستةهویتمتربیانبراساسنظاممعیاراسالمی،به
گونهایکهبتوانندموقعیتخودودیگرانرادرهستیبهدرستی
درکوآنرابهطورمستمرباعملصالحفردیوجمعیاصالح
كنند«،بیشازهرچیزبهکســبمجموعهایازشایســتگیها
)صفات،توانمندیهاومهارتهایفردیوجمعی(وابستهاست

کهمتربیانبایدکسبكنند.
شایستگیهایفردیوجمعیالزمبرایدرکواصالحمداوم
موقعیتخویشودیگرانبراســاسانتخــابوالتزامآگاهانهو
اختیارینظاممعیاراسالمیرامیتوانبهطرقگوناگونوبرای
سطوحومراحلگوناگونفرایندتربیت)برحسبشرایطمتربیان
ومقتضیــاتزمانومکان(تعیینوتدوینكردکهمهمترین
آنهاباتوجهبهســاحتهایششگانةتربیتاستکه
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-ســاحتتربیتاجتماعیوسیاســی)مبانینظریتحول
بنیادیندرآموزشوپرورش،1390: 153(.

درمیاناینساحتها،مهمترینساحتکهمیتوانددانشآموزان
رابرایزندگیجمعیدرآیندهآمادهکند،ساحتتربیتاجتماعي
وسیاســیاستکهبهارتباطمناسببادیگران)اعضایخانواده،
خویشاوندان،دوستان،همســایگانوهمكاران(،تعاملشایسته
بانهاددولتوســایرنهادهایمدنیوسیاســی)رعایتقانون،
مسئولیتپذیری،مشاركتاجتماعیوسیاسی،پاسداشتارزشهای
اجتماعی(،كسبدانشواخالقاجتماعیومهارتهایارتباطی
)بردباری،وفاقوهمدلی،دركوفهماجتماعی،مسالمتجویی،
دركوفهمسیاسی،عدالتاجتماعی،دركوتعاملمیانفرهنگی،
تفاهمبینالمللی،حفظوحدتوتفاهمملی(ناظراســت)مبانی

نظریتحولبنیادیندرآموزشوپرورش،1390: 96(.
درواقع،یکیازخصوصیاتمهممدرســةصالح،مشارکتو
تعاوناســت.ازآنجاکهانسانهادرجامعهمتولدمیشوندودر
جامعهرشدمیکنند،تربیتآنهانیزبایداساسًااجتماعیباشدو
بتواندشخصیتمتربیانراازشکلگیریفردگراییورقابتگرایی
مخربدورنگهدارد.لذامحیطهایتربیتیبایدبهجایتأکیدبر
مقایســةفردیورقابتبادیگران،بهایجادفضایرفاقتسالمو
تعاملسازندهومؤثربادیگرانورقابتهرفردباخودش)برای

تعالیمداومظرفیتهایوجودیخویش(رویآورند.
درواقع،یکیازبسترهایتحققتربیتاجتماعی

وسیاســییادگیرندگاندرمدرســه،کارهای
تشکیالتیاســتکهمیتوانددرمدرسهحضور

پررنگداشــتهباشــد.رهبرفرزانةانقالب
ید: اســالميمیفرما

تشکل های درون مدرسه
نگاهیبهجایگاهکارهایتشکیالتیدرمدرسههایایران

امیر مرادی
سرگروهمشاورةاستانکرمانشاهومدرسدانشگاهفرهنگیان
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تعالیمداومظرفیتهایوجودیخویش(رویآورند.
درواقع،یکیازبسترهایتحققتربیتاجتماعی

وسیاســییادگیرندگاندرمدرســه،کارهای
تشکیالتیاســتکهمیتوانددرمدرسهحضور
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ید: اســالميمیفرما

فایلصوتيمكمل
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»تشــکیالتیکیازفرایضهرگروهمردمیاستکههدفیرا
دنبالمیکنند.تشــکیالتیعنینظم،تقسیموظایف،ارتباطو
اتصالوزنجیرهایکارکردن.بنابراین،تشکیالتیکچیزخوبو
ضروریاستوهیچکاریدردنیابدونتشکیالتپیشنمیرود«

)دغدغههایفرهنگی،1399: 144(.
تشــکیالتبهمعناییکجمعهمعقیدهاستکهبرایانجام
فعالیتهاییمشــخصبهصورتآگاهانهبــایکدیگرهمکاری

میکنند.کارتشکیالتیچهارویژگیبرجستهدارد:
-کاریگروهیاست،نهانفرادی؛

-درآنفعالیتآگاهانهوخودجوشانجاممیشود،نهازروی
اجبارودستور؛

-کارهابابرنامهریزیقبلیانجاممیشــوند،نهباتصمیمهای
مقطعی؛

-اهدافیمشخصیبرایگروهوتشکیالتوجوددارندکههمة
اعضادنبالدستیابیبههماناهدافهستند.

آموزشوپــرورشبهمنظورتحققاهدافســاحتتربیتیو
سیاســیدانشآموزان،بااســتفادهازنقشپذیریدانشآموزان
درقالــبتشــکلهاوهمچنینارتقــایمهارتهایاجتماعی
دانشآموزان،تشــکیالتمتعددیرادربدنةآموزشوپرورشو
درونمدرســهایجادكردهاستکهمهمترینآنهاعبارتانداز:
»ســازماندانشآموزی)باتشکلهایینظیرپیشتازان)پسران(
وفرزانگان)دختــران(،خبرگزاریکانــوندانشآموزی)پانا(،
همیارمشاورومجموعههایوابستهمانندمجلسدانشآموزی،
تشــکیالتدانشآموزینظیرهاللاحمــروراهیانمعرفت«،
اتحادیةانجمنهایاســالمیدانشآموزی،بسیجدانشآموزیو
سفیرانســالمت.وجودتشکیالتمتعددبااهدافوبرنامههای
گوناگوندرآموزشوپرورشومدرســههانشــاندهندةاهمیت
کارهایتشکیالتیوگروهیدرمدرسهها،درجهتتحققاهداف

ساحتتربیتاجتماعیوسیاسیاست.
ســازماندانشآموزیتشكیالتیتربیتی-اجتماعیاستکه
بهمنظوراعتالیشــخصیتدینی،اخالقــی،عاطفی،علمیو
اجتماعیدانشآموزانوایجادزمینةمشارکتهمهجانبةآنها

درزمینههایاعتقادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،
ورزشــیوهنریتشکیلشدهاســت.مهمتریناهدافاین

تشکیالتبسترسازیبرایکسبفضایلاخالقیومشارکتدر
عرصههایتقویتروحیةتعاونونوعدوستیوروحیةخودباوری

دردانشآموزاناست.
تشــکیالتمجلسدانشآموزینیزنهادیصنفیاســتکه
بهمنظورترویجفرهنگمشــارکتجویی،تعــاونوهمکاری،
مسئولیتپذیریوزمینهســازیبرایمشارکتفکریوعملی
دانشآمــوزاندرعرصههایگوناگونآموزشوپرورششکـــل

گـرفتهاست.
تشکیالتدانشآموزیپیشــتازانوفرزانگاننیزبهگروهی
ازدانشآموزاناطالقمیشــودکهبهمنظورانجامفعالیتهای
هدفمنــدومشـــترک،داوطلبانهدریکجمعتشــکیالتیو

سازمانیافتهفعالیتمیكنند.اینتشکیالت،
دانشآمــوزانپســرودختررادرســهدورة
تحصیلیوازپایةچهارمابتداییتاسوممتوسطه
تحتپوشــشقرارمیدهدودرتالشاســت
منشهاییهمچونراســتیودرستی،یاریو
مهربانی،مســئولیتپذیریومشارکتجویی،
وقانونمــداریرادردانشآمــوزاننهادینــه
کند.شعاراینتشکیالت»همدلی،همفکری،

همکاری«است.
انجمناســالمیمدرســه،رکناساســی
تشــکیالتاتحادیةانجمناســالمیاستکه

برایتحققحفظوتعمیقاهدافانقالباسالمیوپاسداریاز
ارزشهایدینیوانقالبی،بهانسجاموتقویتبنیةتشکیالتیو
فرهنگیخوداهتماممــیورزدوبهطوراعم،دیگردانشآموزان
واحدآموزشیرادرمعرضبرنامههایدینیواجتماعیخودقرار
میدهدوبامشــارکتدانشآموزانواجدشرایِطعضویتدرهر

مدرسهتشکیلمیشود.
درمجموع،وجودچنینتشــکیالتیدرمدرســهوفعالیت
دانشآموزاندراینتشــکیالتنشــانگرجایگاهواالیکارهای
مشــارکتیوجمعیدرمدرســهبرایرشــدوپرورشساحت
تربیــتاجتماعیوسیاســیدردانشآموزاناســت،چراکه
هدفاینتشکیالتتقویتاحساسخودباوری،اعتمادبهنفس،
تقویتهویتدینیوملی،مســئولیتپذیری،وپرسشگریدر

دانشآموزاناست.
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مهم ترین ساحتي 
که می تواند 

دانش آموزان 
را برای زندگی 

جمعی در آینده 
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تربیت سیاسی و 
اجتماعی است
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