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Abstract 
Alfred Adler is one of the leading theorists in the 
field of psychotherapy, whose approach to social 
interest has attracted the attention of many people 
interested in this field. The purpose of Adler's 
treatment is to help re-orient people from selfish 
goals to social goals. On the other hand, the 
development of the theoretical foundations of the 
document of fundamental change is one of the 
important measures taken by the Ministry of 
Education in recent years. Therefore, it is 
important to study its sociological foundations, 
which have a special role in educating competent 
citizens and a healthy society. The present study, 
which comparatively examines the sociological 
foundations of formal and general education from 
the perspective of Adler's approach, examines the 
commonalities and differences between the 
sociological foundations of formal and public 
education and Adler's approach through the 
method of Beredy comparative research. The 
results indicate that there are several similarities 
between these two views; among other things, in 
both views, society is an integral part of human 
life. Also, while individuals are unique, they have 
their own responsibilities to society, and the 
importance and role of the family is one of the 
commonalities of both. On the other hand, 
different aspects such as the difference in looking 
at human beings, the primary and secondary social 
instinctual tendencies and the type of looking at 
the family can be seen in these two perspectives 
The results of the present study and similar studies 
that have compared the documents of education 
and training with accepted theories of 
psychotherapy, which play an important role in 
human mental health, can strengthen the scientific 
foundations and application of these documents 
open new horizons in front of education experts. 
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 مقدمه

ابراین، ها است؛ بناجتماعی انسان تربیت، زندگی وترین مفاهیم در تعلیم ترین و بنیادییکی از مهم

-های شوند؛ معموالً پس از خانواده، انتقال هنجارها و ارزش 2پذیرباید از ابتدا جامعه 1جامعه افراد

شدن سازی و اجتماعیافتد. بنابراین؛ موضوع آمادهآموزان، در مدارس اتفاق میاجتماعی به دانش

عنوان مثال، در ی است؛ بهنظران دارای اهمیت فراوانآموزان در دیدگاه اندیشمندان و صاحبدانش

اصل اجتماع، »تربیت به منزلة جریان انتقال فرهنگی قلمداد شده است.  و دیدگاه پارسونز، تعلیم

کند الزم است به بیشتر ارزش تربیتی دارد. طبق این اصل، فردی که در مسیر علمی حرکت می

تربیت دارای کارکرد ، آنعالوه بر  (.184: 1394)شکوهی،« پیشرفت اخالقی جامعه کمک کند

اجتماعی و شرایط تاریخی تربیت رسمی بیش از هر چیز تابع مقتضیات محیط »پذیری است، جامعه

)مبانی نظری « های آن را رقم بزند.تواند حدود و ثغور و ویژگیاست و وضعیت جامعه یا دوران، می

درمانی زجمله رویکردهای روانا 3در این میان، رویکرد آدلری .(220: 1390سند تحول بنیادین، 

های بیمار آنشخصیت»بیند. است که، سازندگی و سالمت فرد را در محیط اجتماعی سالم وی می

« اندای که از لحاظ اجتماعی سازنده باشد، مأیوس شدههایی هستند که از رسیدن به برتری به شیوه

رمز موفقیت فرد را در عالقه  ( درمانگران آدلری103: 1399؛ به نقل از محمدی، 4)پروچسکا

های اجتماعی نیز آنان برای کمک به پرورش عالقه اجتماعی، باشگاه»دانستند: وی می 5اجتماعی

(. آدلر ازجمله افرادی بود که عالقه 119: 1399؛ به نقل از محمدی، 6)پروچسکا« دایر کردند

صی و اجتماعی، از طریق دانست، جهت رسیدن به اهداف شخاجتماعی را یک استعداد فطری می

معتقد بود، کنار آمدن با دیگران، اولین تکلیفی  7آلفرد آدلر»همکاری کردن فرد با دیگران و جامعه. 

در مبانی (. 202: 1399؛ به نقل از محمدی، 8)شولتز« شویمرو میاست که در زندگی با آن روبه

روزافزون اطالعات و به دلیل اینکه نظری سند تحوّل بنیادین ذکر شده است که با توجه به گسترش 

قراری شوند، برتربیت می و های اجتماعی مختلف، وارد چرخة تعلیمآموزان گوناگون با خاستگاهدانش

های اجتماعی آنان و اثرات عدالت در میان آنان، در کالس درس و مدرسه، مستلزم فهم عمیق تفاوت

سویی با این امر مهم، آدلر نیز معتقد ست. در همها بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی ااین ویژگی

آوری، لزوم وجود مدرسه برای همة مردم مطرح شده است؛ با پیشرفت ارتباطات و فن»است که: 

هایی است که بتوانند در خالل زندگی خود به صورتی مستقل کار رسالت مدرسه، پرورش انسان

(. لذا 1978)آدلر، « ل شخصی خویش بدانندهای گروه اجتماعی را همانند مسائکنند و خواسته
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کوشد در پرتـو جامعه می»ای در تکاپو جهت تربیت شهروندانی صالح است. همواره هر جامعه

عنوان یک شهروند برای امروز هـای هدفمند و سنجیده، فرد موردپسند خود را بهمجموعـه فعالیـت

ه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هایی نماید که بتواند در عرصو فردا مجهز به مهارت

پژوهش حاضر با در نظرگرفتن نقاط مشترک (. لذا 47: 1385)آقازاده، « کندفنی، نقش مؤثری ایفا 

صورت  -دوبا هدف مقایسه تطبیقی میان این -شناسیها و مبانی جامعهمیان رویکرد آدلر و مؤلفه

توان ی مهمی که برای حل این مسائل و مشکالت، میهااین میان، یکی از ابزارپذیرفته است. در 

سند تحوّل بنیادین، از دیدگاه آن دسته اندیشمندان و  شناختیکار برد، آشنایی با مبنای جامعهبه

ترین عامل در رشد و تکوین روانشناسی است، که همواره جامعه را، مهم پردازان حوزهنظریه

بنابراین، مطالعه تطبیقی پردازان، آلفرد آدلر است. ین نظریهاند؛ که از جمله اشخصیت فرد دانسته

تواند، نقشة راه جامع و منسجمی را سند تحوّل بنیادین و رویکرد آدلری می شناختیمبنای جامعه

آموزان، تربیت شهروندانی صالح و های اجتماعی دانشپرورش، در تفهیم تفاوتودر حوزة آموزش

حال سؤال سالم و در راستای اهداف سند تحوّل بنیادین فراهم نماید. ای درنهایت داشتن جامعه

به چه سند تحوّل بنیادین و رویکرد آدلری  شناختیمبنای جامعهرابطه تطبیقی »اصلی این است که 

پذیری و عالقه اجتماعی چه همچنین سؤاالت دیگر این پژوهش عبارتند از: جامعه« شکلی است؟

کدام سند تحوّل بنیادین کدامند؟  شناختیمبنای جامعههای ر دارند؟ مؤلفهجایگاهی در رویکرد آدل

منطبق با رویکرد آدلری است؟ چه وجوه افتراقی سند تحوّل بنیادین  شناختیمبنای جامعهمؤلفه از 

ذکر است که در شایان سند تحوّل بنیادین و رویکرد آدلری وجود دارد؟ شناختیمبنای جامعهمیان 

های نگارندگان، تاکنون پژوهشی مشخصاً به مطالعه تطبیقی شینه پژوهشی؛ طبق بررسیخصوص پی

های روانشناسی چون آدلر، نپرداخته است. با این میان مبانی نظری سند تحوّل بنیادین و رویکرد

ها اند که ازجمله آنهایی در زمینه سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن انجام شدهوجود پژوهش

ای با عنوان ( در مقاله1400باقری، و خدیجه ابوالمعانی الحسینی ) وان به موارد زیر اشاره کرد:تمی

ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی بر سند تحوّل بنیادین »

تهباهدف کاربردی کردن ساحات تربیتی با تطبیق بر نقشه انسان در قرآن پرداخ« پرورشوآموزش

دستیابی به اهداف هریک از ساحات تربیتی، وابسته به اند. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که، 

درنظرگرفتن تعالی، توسعه و رشد متربیان در ساختارهای وجودی مرتبط با آن در نقشه انسان در 

تحقق حیات  قرآن است که در قالب الگوهای مجزا ارائه شد و آن نظام معیاری کاربردی را در جهت

( در 1396پور، انصاری و رضازاده بهادران )تیمور .دهدطیبه در اختیار مربیان و متربیان قرار می

شناسی از دیدگاه فارابی و سند تحوّل های انسانمقایسه تطبیقی مؤلفه»ای پژوهشی با عنوان مقاله

های ضمنی آن در سند تحول تمنظور تبیین داللشناختی فارابی بهبه تحلیل مبانی انسان« بنیادین

های نظام تربیتی فارابی ازجمله سعادت، های محققان، مؤلفهاند. با توجّه به یافتهبنیادین پرداخته

شناسی سند تحوّل های انساناخالق، عدالت، حکمت، محبت، تعاون و دوستی مدنی، مطابق با یافته
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شناسی سند مقایسه مبانی انسان»نوان ( پژوهشی با ع1395جمعه و رضایی )بنیادین است. امام

، با هدف ارائه «مدرنیسمتحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران با دیدگاه پست

اند. نتایج این شناسی از منظر سند تحوّل بنیادین انجام دادههای مهم مبانی انسانبرخی از ویژگی

ین، انسان مسافری است غایتمند که سفرش را از خاک دهد که در سند تحوّل بنیادتحقیق نشان می

کند. از منظر ناپذیر به سمت غایت خود حرکت میلحظه با شوری وصفبهآغاز نموده است و لحظه

مدرن انسان موجودی بالفعل، ولی در سند تحول بنیادین، بالقوه است و شرایطی الزم دارد تا پست

بررسی »خود با عنوان  ( در مقاله1395ی و محمدی )استعدادها و فطرت او شکوفا شود. نعمت

، به این نتیجه «تطبیقی تربیت اسالمی و مبانی نظری سند تحوّل بنیادین جمهوری اسالمی ایران

شده صورت نظری در نظر گرفتهها در سند تحوّل بهاند که تعالیم اسالمی در بسیاری از زمینهرسیده

عملی نیازمند همکاری بیشتر اساتید و متصدیان تعلیم و  درزمینه ها انطباق دارد؛ ولیاست و با آن

( در 1394زاده قمصری و رمضانی )صادق صورت مطلوب عملیاتی گردد.تا این سند بهتربیت است 

بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحوّل بنیادین »مقاله خود با عنوان 

های هایی در دیدگاهاند که شباهت، به این نتایج دست یافته«المی ایراننظام تربیتی جمهوری اس

که در هر دو مورد، فرد برزینکا و مبانی سند تحول در زمینه اهداف آموزشی وجود دارد؛ ازجمله این

های مختلف باشند، اهداف تربیتی با سایر ابعاد اجتماع مرتبط است، جنبهو جمع مورد توجه می

هایی نیز همچون وجه قرارگرفته است، و بهبود شخصیت فرد موردنظر است؛ تفاوتتربیت موردت

تفاوت در توجه به بعد مذهبی اهداف تربیت، تفاوت در میزان تأکید بر فرد و اجتماع، تفاوت در 

شناختی تربیت، میزان تأکید بر انتخابی یا الزامی بودن اهداف تربیت و تفاوت در توجه به بعد زیبایی

با توجّه به پیشینه پژوهشی ذکرشده، پژوهش حاضر در زمرة اولین تحقیقات  خورد.شم میبه چ

پرورش از وشناختی سند تحوّل بنیادین آموزشتطبیقی است که، به بررسی و واکاوی مبنای جامعه

پردازد؛ و تاکنون پژوهشی در خصوص مطالعه درمانی چون رویکرد آدلری میدیدگاه نظریات روان

تواند پرورش از این منظر صورت نگرفته است و این میونظری سند تحوّل بنیادین آموزش مبانی

 نوآوری پژوهش حاضر محسوب گردد.

 

 شناسی روش

است. بردی برای تحقیقات  1روش تحقیق موردنظر در این پژوهش، روش تحقیق تطبیقی بردی

 اند از: تطبیقی چهار مرحله را مطرح نموده است که عبارت

: در این مرحله پژوهشگر باید به توصیف موضوع تحقیق بپردازد و بر اساس شواهد و 1توصیف -1

اطالعاتی که از منابع مختلف چه از طریق مشاهده مستقیم و چه از طریق بررسی اسناد و مدارک به 

 (.92: 1394زاده و رمضانی، دست آورده است، پدیده مورد نظر را توصیف کند )صادق

                                                           
1. Brady's comparative research method 
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پژوهشگر در این مرحله، مطالبی را که در مرحلة توصیف به آن پرداخته است، : 2تفسیر-2

 نماید. بررسی می

اند، : در این مرحله، مطالب و اطالعاتی که از مرحله توصیف و تفسیر به دست آمده3جواریهم-3

مقایسه بعد، این اطالعات را مورد  بندی خواهند شد تا محیطی فراهم شود که بتوان در مرحلهطبقه

 ها را بررسی نمود. قرار داد و وجوه اشتراک و افتراق آن

های گیرد و تشابهات و تفاوت: در پایان، مسئله پژوهش دقیقاً مورد بررسی قرار می4مقایسه-4

 (.1381شود )آقازاده، موضوع مورد پژوهش تحلیل می

 

 هایافته

اه آدلر در زمینه عالقه اجتماعی مورد در جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، ابتدا رویکرد و دیدگ

 شناختیمبانی جامعهگیرد و سپس به بازیابی وجوه اشتراک و افتراق رویکرد آدلر و بررسی قرار می

 شود.سند تحوّل بنیادین پرداخته می

 نگرش و دیدگاه رویکرد آدلری 

همتا گر نامید، زیرا بر بیشناسی فردناو رویکرد خود را روان»آلفرد آدلر مؤسس رویکرد آدلری است. 

)شولتز به « بودن هر فرد تأکید داشت، به نظر آدلر، هر انسانی در درجة اوّل موجودی اجتماعی است

اجتماعی و کند که، هر یک از افراد دارای محیط (. آدلر بیان می190: 1399نقل از محمدی، 

دهد. عالوه بر آن، وی همواره ارتباطات خاص خود هستند، که این امر شخصیت آنان را شکل می

 دهد. را نیز مورد توجّه قرار می 5اهمیت گروه همسال

ترهای خود تر از والدین و بزرگتر و ناتوانطبق این دیدگاه، کودکان به این دلیل که کوچک

کنند؛ این احساس حقارت، درونی و ژنتیکی نیست، بلکه حاصل محیط هستند، احساس حقارت می

تا حد  6در مورد طبیعت انسان، آدلر عقیده داشت که عالقه و اهتمام اجتماعی»ست. اطراف کودک ا

. منظور از عالقه و اهتمام اجتماعی، احساس مرتبط بودن با دهدها انگیزه میبسیار زیادی به انسان

م ها، و نیاز و آرزو برای سهیعنوان جزئی از کل جامعه، عالقه به دیگران و همدلی با آنجامعه به

 (. 179: 1400به نقل از گنجی،  7گالدینگ)ساموئل« بودن در خیر و صالح کلی جامعه است

اجتماعی از اجتماعی و افراد بدون عالقه  ویژگی افراد دارای عالقه 2و1در ادامه طی شکل 

 شده است: دیدگاه آدلر بیان

                                                                                                                                               
1. Description 

2. Interpretation 
3. Adjacency 

4. Comparison 
5. peer group 
6. Social interest 

7. Samuel Gladding 
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یابی یابد، این شکلسالگی شکل می 5تا ها انسان 1طبق دیدگاه رویکرد آدلری، سبک زندگی

های سبک زندگی از تعامل»آید. سبک زندگی، از طریق تعامل با اعضای خانواده به وجود می

(. وی 199: 1399)شولتز؛ به نقل از محمدی، « شودهای اولیة زندگی آموخته میاجتماعی سال

داند. در این رویکرد، اولین تکلیفی که میهمواره ترتیب تولّد فرزندان خانواده را تعامل افراد مهم 

افراد در زندگی با آن مواجه خواهند شد، مساعدت و کنار آمدن با دیگران است؛ این خود، موجب به 

داند و آن را جزو الینفک در شود، او این عالقه را فطری میاجتماعی در افراد میوجود آمدن عالقه 

افراد سالم خود را در قبال » دارد: کند. آدلر بیان مید میوصول به اهداف شخصی و اجتماعی قلمدا

های اجتماعی شدن به نظامکمک به کل جامعه برای فرا رفتن از سطح عملکرد موجود و تبدیل

 (. 116: 1400)پروچاسکا؛ به نقل از محمدی، « دانندتر متعهد میکامل

های مسئولیت بگریزند، باید فشار هاخواهند از انواع آسیبدر رویکرد آدلری، کسانی که می

شخصی و اجتماعی را تحمّل کنند؛ وقتی افراد مسئولیت زندگی خود را قبول کنند، باید مسئولیت 

مستلزم »زندگی خود بر جامعه را نیز قبول کنند. همچنین صمیمیت در رویکرد آدلری تأثیر سبک 

، پروچاسکا؛ به نقل از محمدی) «اهمیت دادن به دیگران بیشتر از تمایالت فوری خویش است

(. درنهایت باید گفت که هدف رویکرد آدلری این است که افراد باید مقاصد خودخواهانه 113: 1400

نفس، ملزم هستند تا های اجتماعی سوق دهند. لذا آنان جهت کسب عزتخود را به جهت ارزش

 همنوعان خود حفظ نمایند. کنند که ارزش جامعه را با  خود را فراموش کنند و طوری زندگی
 

 

                                                           
1. Life style 

 

 اجتماعی از نظر آدلرویژگی افراد فاقد عالقة (2)شکل  اجتماعی از نظر آدلرویژگی افراد دارای عالقة (1)شکل 
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 پرورش وعمومی سند تحوّل بنیادین آموزش وشناختی تربیت رسمی های مبانی جامعهمؤلفه

عمومی مانند هر نظریه تربیتی، بر مبانی خاص خود استوار است که بیش از  وفلسفه تربیت رسمی 

ترین مبانی جامعهاز مهم هر چیز تابع شرایط محیط اجتماعی جامعه است. در اینجا به برخی

 کنیم: شناختی منطبق با دیدگاه اسالمی اشاره می

 حیاتی مستقل از حیات فردی آحاد خود دارد. ،جامعه -1

هایی مستقل از افراد تبع آن قانونجامعه به دلیل اینکه حیاتی جدا از حیات افراد خود دارد؛ به 

ها هستند، دارای آزادی و استقالل سانحال، اجزای جامعه، که همان اندارد؛ ولی درعین

شود؛ لذا فرد خود هستند، زیرا حیات فردی و ذات افراد، همگی در حیات جمعی حل نمیمنحصربه

کند: حیات و روح فردی انسان که منشأ اراده شخصی انسان انسان با دو حیات و دو روح زندگی می

توان نتیجه گرفت ی اوست. بنابراین میاست و دیگری حیات و روح جمعی که منشأ زندگی اجتماع

های یک بین فرد و جامعه رابطه حقیقی برقرار است، نه رابطه قراردادی مانند رابطه کتاب»که 

 (. 220: 1390)مبانی نظری سند تحول بنیادین، « قفسه

 انسان با محیط )جامعه( و آحاد آن تعامل فعال دارد. -2

شود. این گرایی فاصله گرفته میفردی در اسالم، از محیطموجب تأکید بر آزادی و مسئولیت به

توانیم محیط را نادیده بینگاریم، ولی نباید برای تغییر شود که، ابداً نمیمؤلفه به ما متذکّر می

 محیط، دوباره خود را به محیط واگذار کنیم.

 نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و کثرت است. -3

مسئولیت نهایی عملکرد هرکسی، بر عهده خود اوست. در نگرش  کند که،این مؤلفه بیان می

اسالمی، توجّه به موقعیت اجتماعی، به معنای اصالت جمع نیست؛ بلکه به معنای مالحظه وحدت در 

شود ما در مقام تبیین اعمال آدمی، تأثیرات محیط توجّه به موقعیت سبب می»کثرت، است. 

های رفتاری و لحاظ وجود مقتضی و رفع مانع( در بروز شیوه اجتماعی و حتّی عناصر طبیعی را )به

ها، مورد بررسی و مطالعه دقیق های اخالقی و نگرش انسانها و حتی در ظهور ویژگیدر تداوم آن

قرار دهیم، ولی در مقام تجویز، از آدمیان بخواهیم با تکیه بر انتخاب و اراده خویش میزان و نوع این 

االمکان به کنترل درآورند. یعنی کانون توجه، چه در مقام تبیین ناسایی و حتیتأثیرات محیطی را ش

کننده گیرنده و عملعمل و چه در مقام تجویز اصالحات، شخص یا همان فرد اندیشنده، تصمیم

(؛ بنابراین دیدگاه اسالمی از سویی، در تضاد 221: 1390)مبانی نظری سند تحول بنیادین، « است

دهد برای تغییر ست و از سوی دیگر، در تعارض با جبرگرایی اجتماعی، به ما اجازه نمیبا فردگرایی ا

کس و اصالح عملکرد یادگیرندگان، صرفاً به ساختارهای اجتماعی متکی باشیم؛ زیرا در اسالم هیچ

ی بر گیرد.. بر اساس این مؤلفه، افراد قادر نخواهند بود، از تأثیرات محیطبار دیگری را به دوش نمی

توانند نقش خود را در تبیین اعمال و حتی حال، نمیاعمال و رفتار خود چشم بپوشند ولی درعین

 نمایند.ازحد واقعی برجسته انحصاری و بیش در تصحیح آن،
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های زندگی، نهادها، ساختارها و فرآیندهای اجتماعی در نحوة عمل افراد در موقعیت -4

 تأثیرگذار است.

محیطی،  گذاران اجتماعی را به تغییراتتواند نگاه سیاستو تأثیر این مؤلفه، میتوجّه به اهمیت 

های بسیار نظران عالوه بر تأکید بر پیچیدگیازپیش معطوف نماید. بنابراین الزم است، صاحببیش

فرآیندهای اجتماعی، به بررسی تأثیر نهادهایی چون اقتصادی، سیاسی و علمی در عوامل محیطی 

ریزان تربیتی الزم است تصویری نزدیک به واقعیت از حوزه عمل این نهادها برنامه»ورزند. مبادرت 

یابی به تفسیری معتبر از موقعیت و توانند و باید برای دستها میدر اختیار متربیان قرار دهند. آن

د تحول )مبانی نظری سن« مند شوندهای اصالح مداوم آن از منابع معتبر علمی و دینی بهرهراه

 (.221: 1390بنیادین، 

اسالمی، عامل تحرک اجتماعی ها توسط شهروندان جامعهسازی برای کسب شایستگیزمینه -5

 است.

ای باشد تا فرصت مناسب دستیابی همگان به گونهطبق این مؤلفه، جریان تربیت، باید به

این امر موجب تشکیل هویت  صورت عادالنه برای آحاد اجتماع فراهم آورد.شایستگی و برتری را به

 سالم در جامعه خواهد شد و از شکاف طبقاتی در جامعه جلوگیری خواهد نمود.

راستای غایت تکمیل مینهادهای اجتماعی دارای غایت مشترکند و کارکرد همدیگر را در  -6

 کنند.

ارابودن ها با وجود دتمامی نهادهای اجتماعی در جریان تحقق حیات طیبه، سهیم هستند. آن

ای که کارکرد هرکدام گونهتفاوت در ساختار و ظرفیت، از هدف و غایت مشترکی هم برخوردارند؛ به

توان بنابراین نقص در کارکرد هریک از نهادهای اجتماعی را نمی»بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت. 

ر تعامل داشته سادگی با تقویت نهادهای دیگر جبران کرد و الزم است همه نهادها با همدیگبه

 (.222: 1390)مبانی نظری سند تحول بنیادین، « باشند

انکاری در تربیت بر عهده دارد، یکی از نهادهای بنیادی جامعه قابلنهاد خانواده، که نقش غیر -7

 آید. به شمار می

یکی از »های سالم در تمامی ابعاد زندگی است. در اسالم سالمت جامعه درگرو وجود خانواده

ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، نهاد خانواده ادهای اجتماعی مؤثر و بنیادی در انواع تربیت، بهنه

ترین و (. در حقیقت نهاد خانواده مهم223: 1390)مبانی نظری سند تحول بنیادین، « است

در انکاری آید. خانواده درهرحال نقش غیرقابلحساب میتأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به

در فرآیند تربیت دارد. در نگرش اسالمی و آیات و احادیث نیز بر این موضوع مهم تأکید شده است. 

، 3عمومی در قالب شکل  وشناختی تربیت رسمی ادامه، اهمّ مضامین رویکرد آدلری و مبانی جامعه

 بیان شده است: 
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و شناختی تربیت رسمی ی و مبانی جامعهبازیابی وجوه اشتراک و افتراق موجود میان رویکرد آدلر

 پرورش وعمومی سند تحوّل بنیادین آموزش

 ورویکرد آدلری و مبانی تربیت رسمی شناختی میان های جامعهها و شباهتدر این بخش تفاوت

 گیرد.وتحلیل قرار می، مورد تجزیهعمومی در سند تحول بنیادین

 وجوه اشتراک  -1

آورند؛ اجتماع و جامعه را جزو الینفک زندگی هر فردی به شمار می های مذکور،دیدگاه -

ای که فرد بدون جامعه و جامعه بدون فرد معنایی ندارد و جهت رسیدن به سبک زندگی گونهبه

برای بررسی »نماید که سو رویکرد آدلری بیان میسالم و صالح، تعامل این دو ضروری است. از یک

از سویی دیگر در مبانی (. 1949)آدلر، « بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار داد افراد، باید آنان را در

ها با محیط و نماید که انسانعمومی، سند تحوّل بنیادین بیان میو شناختی تربیت رسمی جامعه

)مبانی « توانیم آن را نادیده بینگاریمما در تعامل با محیط ناگزیریم و نمی»جامعه تعامل دارند. 

 (. 221: 1390ی سند تحوّل، نظر

دادن مصالح های برجسته افراد سالم را، ترجیح( یکی از ویژگی1978طور که آدلر )همان -

عمومی سند تحوّل و  شناختی تربیت رسمیداند، مبانی جامعههای فردی میجمعی به خواسته

برای اهداف و مقاصد جامعه پیش  ها درنهایت، بایدها و نهادانسان کند که، همهبنیادین نیز بیان می

 بروند. 

ست که آدلر در شکلخانواده یکی از مواردی ا اجتماعی افراد کیفیت محیط خانواده و شبکة -

اجتماعی در مکتب آدلر، آدمیان از مطابق با اصل عالقه »داند. گیری شخصیت افراد، مهم می

(. در 150: 1386)شولتز، « انددیگر جمع شدهنخستین دوران به شکل خانواده، قبیله و ملّت گرد یک

جدّ، بر این مورد تأکید شده عمومی سند تحوّل بنیادین نیز به وشناختی تربیت رسمی مبانی جامعه

آورد. حساب میهای اجتماعی مؤثر در تربیت کودکان بهترین نهادخانواده را یکی از مهم است و نهاد

های سالم و ای سالم منوط به وجود خانوادهو رسیدن به جامعه اسالمی، سالمت جامعه در نگاه»

 (.223: 1390)مبانی نظری سند تحوّل، « ها در همة ابعاد زندگی استکارکرد مناسب آن

ترین طبق مکتب آدلری، افراد جامعه مسئول سبک زندگی منتخب خود هستند و کوچک -

-هده خودشان خواهد بود. همچنین مبانی جامعهزندگی آنان بر جامعه بگذارد بر ع تأثیری که سبک

 و عمومیترین مضامین اجتماعی موجود در رویکرد آدلری و مبانی جامعه شناختی تربیت رسمی مهم (3)شکل 



       1401بهار   ( / 23)پیاپی  1شماره  هفتم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                             60  

های ما بر دیگری دارد که فعالیتعمومی سند تحوّل بنیادین نیز بیان می وشناختی تربیت رسمی 

شود. پس گذارد و اِشکال در یک بخش موجب به وجود آمدن اِشکال در بخش دیگر میاثر می

 تار خود هستند. تمامی افراد طبق این دو دیدگاه مسئول اعمال و رف

که برای کودکان، محیطی مناسب فراهم شود، درون کند، درصورتیگونه بیان میآدلر این -

اطرافشان به وجود خواهد آمد؛ آنگاه  ساختار شخصیت آنان عالیق اجتماعی مثبتی نسبت به محیط

ود؛ این خود اجتماعی مزیّن خواهند شد و همواره موردتوجه جامعه خواهند بکودکان به عالقه 

عمومی سند  وشناختی تربیت رسمی موجبات سربلندی آنان را فراهم خواهد نمود. در مبانی جامعه

، به ایجاد فرصتی مناسب برای دستیابی همگان به شایستگی و برتری تأکید شده تحوّل بنیادین

 است. 

-نخست موجودی افرد است، اما در درجه همچنین، طبق رویکرد آدلری هر انسانی منحصربه -

عمومی سند تحوّل بنیادین هم، رویکرد  وشناختی تربیت رسمی در مبانی جامعهست اجتماعی. 

یافتگی )وحدت در کنار کثرت؛ ست که دو جریان انسجام و تمایزشناختی مطلوب، رویکردی اجامعه

تماعی تأکید دارد هم بر وحدت و انسجام اج»کثرت در کنار وحدت( را در کنار هم قرار دهد؛ یعنی 

 (.224: 1390)مبانی نظری سند تحوّل، « ها عنایت داردها و فرهنگو هم به وجود کثرت در گروه

 وجوه افتراق -2

نگری جریان اجتماعی و غایتجویی، عالقه در دیدگاه آدلر افراد به سمت کسب قدرت، برتری -

شناختی در مبانی جامعهها دارد؛ اما خواهند یافت و او چنین دیدی نسبت به غایت و مقصد انسان

منظور کسب آمادگی عمومی سند تحوّل بنیادین، هدف، رسیدن به حیات طیبه به وتربیت رسمی 

 عنوان شهروند صالح و تشکیل هویت متعالی مقصد نهایی افراد است. به

ا است، اما این امر هآدلر صراحتاً بیان نموده است که اجتماع، گرایش فطری و اولیة تمام انسان -

ای مبهم چنین ذکرشده گونهعمومی سند تحوّل بنیادین بهو شناختی تربیت رسمی در مبانی جامعه

در اینکه گرایش به اجتماع، فطرت اولیة آدمی است یا فطرت ثانویة او، بین فیلسوفان »است: 

انسان را فطرت ثانویه میمسلمان اختالف وجود دارد. برای مثال، عالمه طباطبایی، اجتماع بودن 

و شناختی تربیت رسمی (. بنابراین، مبانی جامعه221: 1390)مبانی نظری سند تحوّل، « داند

 داند هم، فطری ثانویه. عمومی سند تحوّل بنیادین گرایش اجتماعی را، هم، فطری اولیه می

بنیادین بیان شده عمومی سند تحوّل  وشناختی تربیت رسمی مبانی جامعه 1-4-3در اصل  -

گوید که؛ است که اسالم هم با فردگرایی و هم با جبرگرایی اجتماعی تعارض دارد. و به صراحت می

های اجتماعی دهد که برای ایجاد تغییرات در یادگیری، متکی به انواع ساختاراسالم صرفاٌ اجازه نمی

لعة افراد را داشت، آنان را در شویم و مسئول نهایی هر شخص خود اوست. اما آدلر هرگاه قصد مطا

داد و همواره جامعه و جمع را عامل مهمی در شکلبافت اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار می

 کرد. گیری شخصیت افراد قلمداد می
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اند، ولی آدلر که هردودیدگاه به اهمیت خانواده و چارچوب آن توجّه خاصی نمودهرغم آنعلی -

ای که گونهداند؛ بهگیری شخصیت افراد میخانواده را عامل مهمی در شکلترتیب تولّد فرزندان 

-ازنظر وی فرزندان اول خانواده به احتمال زیادی در بزرگسالی بزهکار خواهند شد. در مبانی جامعه

عمومی سند تحوّل بنیادین، ترتیب تولّد فرزندان موردتوجه قرار نگرفته و شناختی تربیت رسمی 

 4داند. شکل صورت کلی نقش والدین را نسبت به تربیت فرزندان دارای جایگاهی واال میاست؛ و به

 دهد: های مذکور را نشان میای کلی از وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهنقشه

 
 وجوه اشتراک و افتراق رویکرد آدلری و مبانی جامعه شناختی تربیت رسمی و عمومی  (4)شکل 

 گیری بحث و نتیجه

اجتماعی، امری فطری است. داند. در این دیدگاه عالقه همتا میرد آدلری، هر انسانی را بیرویک

های اجتماعی در فردی محقّق شود، به تجربیّات اجتماعی سالآنکه تا چه اندازه، این عالقه حال
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طابق گیری شخصیت افراد، ماش بستگی دارد؛ لذا در نظر آدلر، شکلنخست زندگی کودک با خانواده

شناختی نظری سند تحوّل بنیادین با جامعه و اطراف او شکل خواهد گرفت. در مبانی جامعه

عنوان شهروندانی صالح و سالم پرداخته شده آموزان بهوپرورش نیز به موضوع تربیت دانشآموزش

ه جدی شده توان گفت که در هر دو مبنا، به تعامالت فرد با خانواده و اجتماع توجّاست؛ بنابراین می

گیری شخصیت افراد، مهم میست که آدلر در شکلاست. از سویی محیط خانواده یکی از مواردی ا

عمومی سند تحوّل بنیادین نیز بر این مورد تأکید  وشناختی تربیت رسمی داند و در مبانی جامعه

حساب کودکان بهیت های اجتماعی مؤثر در تربترین نهادخانواده را یکی از مهمشده است و نهاد 

در حال اجتماعی است؛ و فرد است، ولی درعینبهطبق رویکرد آدلری هر انسانی منحصرآورده است. 

شناختی عمومی سند تحوّل بنیادین هم، رویکرد جامعهو شناختی تربیت رسمی مبانی جامعه

صورت کلی، قرار دهد. به یافتگی را در کنار همست که دو جریان انسجام و تمایزمطلوب، رویکردی ا

رغم توان گفت علیدانند. اما میها میپذیر زندگی انسانناهای مذکور، جامعه را جزو جداییدیدگاه

ها وجود دارد. ازجمله اینکه وجوه اشتراک میان این دو دیدگاه، وجوه افتراق اساسی نیز در آن

شناختی مبانی جامعهداند و ولیه میهای فطری ارویکرد آدلری، گرایش اجتماعی را جزو گرایش

رسد در خصوص اینکه گرایش سند تحوّل بنیادین در دانستن این گرایش شبهه دارد و به نظر می

شناختی تربیت اجتماعی فطری اولیه است یا ثانویه نظر قطعی ندارد.  همچنین در مبانی جامعه

شود، اما اد تربیت فرزندان در نظر گرفته میعنوان نهعمومی سند تحوّل بنیادین، خانواده بهو رسمی 

رویکرد آدلری عالوه بر آن، ترتیب تولّد فرزندان خانواده را نیز بسیار مهم دانسته است. همچنین 

های اسالمی سند تحول بنیادین، که هم با فردگرایی و هم با هرغم دیدگاه مبتنی بر آموزعلی

گرفت و لعه افراد را تنها در بافت اجتماعی در نظر میجبرگرایی اجتماعی تعارض دارد، آدلر، مطا

کرد. در انتها نیز دیده گیری شخصیت افراد قلمداد میهمواره جامعه و جمع را عامل مهمی در شکل

شناختی سند تحوّل بنیادین، رسیدن شد که هدف نهایی از تربیت شهروندانی سالم، در مبانی جامعه

داند که در پی کسب برتری و قدرتند. با ها را موجوداتی مینسانبه حیات طیبه است، ولی آدلر ا

شناختی تربیت توجّه به اینکه پژوهش حاضر و استفاده از رویکرد آدلری در مطالعه مبانی جامعه

شود رسمی و عمومی، به نوبه خود یک نوآوری در مطالعات مربوط به سند تحول است، پیشنهاد می

های وب این رویکرد بررسی گردند. همچنین با توجّه به اینکه نظریهمسائل تربیتی نیز در چارچ

ای رشتهها و مطالعات بینها دارند، لذا توجّه به آندرمانی، نقش مهمی در سالمت روان انسانروان

تربیت قرار دهد. عالوه بر آن، نظریات و نظران تعلیمروی صاحبای را پیش های تازهتواند افقمی

درمانی فریک پرلز نیز به مسئله محیط توجّه محوری کارل راجرز و گشتالتن مراجعدیگری چو

وپرورش با این دو شناختی سند تحول بنیادین آموزش اند؛ لذا بررسی تطبیقی مبنای جامعهنموده

و نظران حوزة تعلیم تواند اطالعات و نتایج مفیدی را در اختیار معلمان و صاحبدیدگاه نیز می
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شناختی، ی مبانی روانهای دیگری در زمینهگردد پژوهشیت قرار دهد. بنابراین پیشنهاد میترب

 عمومی سند نیز صورت گیرد.  واجتماعی مبانی تربیت رسمی  -حقوقی و سیاسی 
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