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 چکیده

 و یافته شکل رو آن از نیز پرورش و آموزش نظام و است معینی نیازهای یا نیاز به پاسخگویی سازمانی یا نهاد هر تشکیل فلسفه
 رسالت.نماید جامعه تحویل و تربیت اجتماعی ارزشهای و نیازها با متناسب را فعال و مؤثر شهروندانی که است گرفته قوام

 شهروندی ،تربیت میان این در.است بوده جوامع نیازهای برآوردن برای انسانی نسلهای پرورش ها دوره همه در پرورش و آموزش

 این در محققان پژوهشهای از حاصل نتایج به استناد و ایی کتابخانه و اسنادی تحقیق روش با حاظر مقاله.دارد ایی ویژه جایگاه

  که است آن از حاکی پژوهش نتایج. کند بررسی را مطلوب و مؤثر و فعال شهروندان تربیت در مدارس نقش دار نظر در زمینه
 شهروندان اینکه.دارد انسانی حقوق توسعه و آموزش و جامعه ان شهروندان تربیت در اساسی ،نقش کشور یک پرورش و آموزش

 موضوع این بر محکمی ،دلیل باشند داشته ملی سطح در فعال مشارکتی نیز و نهند ارج آن به یافته آگاهی خود نقش از بتوانند

 رو آن از جامعه هر پرورش و آموزش نظام.بپردازد نوجوانان و کودکان شهروندی تربیت به باید پرورش و آموزش نظام که است
 تحویل و کند تربیت اجتماعی ارزشهای و نیازها با متناسب را مطلوب و مؤثر شهروندانی که است گرفته قوام و یافته شکل

 .دهد جامعه

 اموزشی نظام، مدارس، فعال شهروند، شهروندی تربیتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

آمده است ،تمام جوامع معاصر «انجمن بین المللی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی »در  گزارش اخیر مطالعه تربیت شهروندی  

شهری و شهروند مؤثر و فعال دارای این نگرانی و دلمشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی 

(.کانت تعلیم و تربیت را 1931)فتحی واجارگاه،اجتماعی را به آنها بیاموزند مسائلبودن آماده کنند و راه و رسم مشارکت در 

فعال ،آگاه و مسوول بار آورد ،در سالهای  راد را در قبال جامعه خودفرآیندی دموکراتیک تعریف کرده که وظیفه دارد اف

های علمی و  اندازی مؤسسه ها و انجمن راهاخیر،بیشتر کشورهای دنیا در حوزه تربیت شهروندی به انجام پژوهشهای گسترده،

(در کشور  ما نیز بخش 1929به نقل از کریمی و ادیب، 1921اند.)قلتاش، پژوهشی و آموزش های متناسب شهروندی دست زده

اختصاص یافته های شهروندی و تربیت شهروند مطلوب و فعال  به مؤلفه«سند چشم انداز بسیت ساله اموزش و پرورش »هایی از

 .تاس

 

 جایگاه آموزش و پرورش و مدرسه در تربیت شهروند فعال

هاو دالیل شکل گیری دستگاه تعلیم و تربیت در طول تاریخ بشری و توسعه آن به شکل کنونی آماده سازی  از مهمترین رسالت

مع امروزی بع شهروندانی متعهد،فعال وخالق بوده است.در این راستا مدرسه به عنوان عنصری از آموزش و پرورش در جوا

های مدرسه است  ؛چرا که در پرتو آموزشآید عنوان حیاتی ترین دستگاه فرهنگی در تربیت شهروند مؤثر و فعال به حساب می

ای است که نظم و  های رسمی و غیر رسمی مدرسه آموزان شکل میگیرد .بر پایه آموزش که شاکله شخصیتی و رفتاری دانش

عه حرکت می کنند .سرنوشت انسان گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توس خود میانظباط اجتماعی حالت نهادی به 

 (.1921ر کالس درس شکل میگیرد.)منافی شرف آبادی،زمانی،مهدوی خواه،د

 

 آموزش شهروندی در مدرسه

در تمام طول زندگی خود نیازمند آن هستند که در   افراد  عمر است و به همین جهت همهشهروندی یک فرایند مربوط به تمام 

های مربوط به  گیری در تمام تصمیمرست و عینی از جهان آموزش ببینند،های اخالقی،رشد اجتماعی و دانش درک د زمینه

با ناسبات اجتماعی متناسب خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و به عنوان یک شهروند به صورتی فعال در م

شهروندانی مسئول ،مشارکت کنندگانی ه کودکان و نوجوانان کمک کند تا .آموزش و پرورش باید بودشان قرار گیرنداحوال خ

مند و افرادی متکی به خود و قابل اعتماد بار آیند.وقتی که  فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی،یادگیرندگانی موفق و عالقه

به آنان بیاموزد که چگونه یک زندگی  مستقل برای خود ایجاد  سه بایدجوانی میرسند مدر دانش آموزان به سن نوجوانی و

کنند و عالوه بر مهارت های ضروری،مشاوره و آموزش الزم در زمینه ادامه تحصیالت ،پیدا کردن شغل،استقالل یافتن از 

یری با ادارات و مسئوالن دولتی را به آنان آموزش خانواده ،مدیریت امور مالی خود و آشنایی با قوانین و مقررات و ارتباط گ

های گوناگون نظری و عملی  های های فکری و رفتاری و مهارت دهد.نوجوانان و جوانان نیازمند ترکیب پیچیده ایی از شایستگی

 .برای آغاز زندگی مستقل خود هستند



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 9311 اردیبهشت، 42، شماره سومسال 

21 

 

 مفهوم شهروندی و تربیت شهروند فعال و مطلوب

با برنامه های مدارس و نقش آنها در تربیت شهروند فعال آشنا شویم الزم است یک تعریف  درست از  برای اینکه به طور دقیق

(و کر و 9009و معنای تربیت شهروندی را به درستی درک کرده باشیم.شاگارسکی و میرز)شهروند مطلوب را داشته باشیم 

انتقاد پذیر،امیدوار،طالب (معتقدند که شهروند خوب فردی است مهربان،آگاه به مسائل سیاسی،صبور و. 9001کلیور)

ها معتقدند که تربیت  آنواهان مشارکت در زندگی اجتماعی،خواهان عدالت اجتماعی و طرفدار محیط زیست.گفتگو،خ

شهروندان آگاه،فعال و پرسشگر بتوانند به طور مؤثر در زندگی  شهروندی اساسا باید نگران تعالی بخشی باشد که به واسطة آن

مدنی خود مشارکت کنند .از دیدگاه این صاحبنظران ،تربیت شهروندی باید بتواند به توسعة عدالت اجتماعی و احترام به 

وجنسیتی و سایر عوامل تبعیض آور را تحلیل و نقد کند و هویت فرهنگی  ای ،نژادی ساند.ساختارهای طبقهی رهمنوع یار

 .(1929دانش اموزان را مورد شناسایی و تأکید قرار دهد.)کریمی،ادیب،

در  نیز بایدو بالتبع تربیت شهروندی  واضح است که نظام آموزشی هر کشور متأثر از نظام ارزشهای حاکم بر آن جامعه است

محتوای عینی مرتبط با محیط  .در این راستا زندگی شهروندی بایدارتقای فرهنگ و هویت دینی و ملی جامعه ،انجام گیرد

سر میبرند،داشته باشد.از چنین مسیری است که بومی کردن آموزش زندگی شهروندی  زندگی ایرانی که دانش آموزان در آن به

آورد. با توجه به مباحث مطرح شده یک شهروند   ی آموزش شهروندی جهانی را فراهم می همحلی و ملی میسر میشود و مقدم

 باشد که عبارتند از: های معین می های خاص و دارای صالحیت قلمروبرای جامعه ایران در سه حیطه یا  مطلوب و فعال

های آن عبارتند از :آگاهی از  مؤلفهکه  ای از دیدگاهها،اطالعات و درک و فهم مدنی عبارت است از مجموعهشناخت مدنی:.1

نحوه بدست آوردن اطالعات ،آگاهی از ساختار و نحوه عملکرد دولت،آگاهی از دیدگاههای احزاب عمده کشور،آگاهی از حوادث 

 المللی. و رویدادهای جامعه،آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی و آگاهی از حقوق شخصی  وبین

ای که در آن زندگی  هایی که هر فرد برای زیست در جامعه ها و توانمندی ی مهارت ست از مجموعهعبارت اتوانایی مدنی:.9

عبارتند از:توانایی مشارکت با دیگران،توانایی انجام امور بدون اتکا به دیگران،توانایی آن های  کند،به آنها نیاز دارد و مؤلفه می

 اخالقی و مذهبی مطلوب. اتخاذ تصمیم منطقی و توانایی رفتار بر اساس اصول

باورهای ها،باورها و دیدگاههایی که برای یک شهروند خوب و فعال  عبارت است از مجموعه طرز تلقینگرش مدنی:.9

پرستی،داشتن روحیه بردباری و تحمل ،داشتن روحیه  ی مسؤولیت پذیری،بودن حس وطن مستقل،داشتن روحیه

 (1939،و هویت مذهبی و ملی)فتحی پذیری،دارا بودن روحیه قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی  انتقاد

 

 توسط مدارس و معلمان:های تربیت شهروند فعال  مؤلفه

 مشاركت فعال:

ارکت شهروندان در امور جامعه یکی از ارکان اساسی جوامع مردم ساالر و مدنی است چرا که شهروندی در یک جامعه مدنی مش

مندی به مسائل عمومی و دلبستگی  شود.به عقیده میشل والرز عالقه مسائل عمومی مشخص می اول از همه با مشارکت فعال در
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کند و  باشند.مشارکت در جامعه مدنی از روحیه عمومی بیشتری تغذیه می به اهداف عمومی عالئم اصلی فضیلت مدنی می

ایی  اگرچه قدیسان فارغ از خود نیستند اما حوزه عمومی را  بیشتر مربوط به منافع مشترک است.شهروندان در چنین جامعه

ن اگر بخواهیم شهروندانی فعال (بنابرای1223دانند)روبرت پانتام، چیزی بیش از عرصه منازعه ای برای تعقیب منافع شخصی می

آموزان را در امور مختلف کالس و مدرسه  و مشارکت جو در امور کشور تربیت کنیم شایسته است که در مدارس نیز دانش

آموزان یاد  (همچنین برای ایجاد عادات خوب در شهروندان الزم است دانش1931)برخورداری و جمشیدیان،مشارکت دهیم

را در قبال  کنند و موضع خود موافقت خود را با این نظرات مشخصدیگران گوش بدهند،درجه مخالفت یا بگیرند که به نظرات 

ای  کنند.برای پرورش این عادت معلمان باید در مورد موضوعاتی که برای دانش آموزان اهمیت ویژه موضوع مورد بحث مشخص

،به 9001کند موضعی اتخاذ کنند که به بحث و تبادل نظر بپردازند)روزن، کند و آنها را مجبور می دارد و تفکر آنها را تحریک می

دهند که  شان میاند ن نی که جو کالس را مورد تحقق قرار داده(بر این اساس محققا1931نقل از برخورداری و جمشیدیان،

های سیاسی،اجتماعی و شخصی و عوامل مورد نیاز و مورد استفاده مشارکت  ها و نگرش دهی ارزش در شکل آموزان باید دانش

های  و موفقیت،احساسات خوشایند درباره خود «احساس یک نیروی درونی»فعال داشته باشند.مشارکت غعال عبارت است از

 به نقل از برخورداری و جمشیدیان(9000آموزشی)کابو،

 

 تفکر انتقادی

آشنا کردن ذهن ردن ذهن،تقویت قوای انتقادی ،در واقع در  جامعه مردم ساالر وظیفه آموزش و پرورش عبارت است از آزاد ک

های اخالقی و عملی آن.به  کندن بر گزینشهای بشری در آن و پرتو اف با دانش و توانایی تحقیق مستقل،برانگیختن همدردی

االمکان باید تمام شهروندان را در بر  عالوه این وظیفه نباید به طبقه فرعی معینی از اعضای جامعه محدود باشد،بلکه حتی

گیرد.زیرا همه فراخوانده شده اند تا در فرایندهای بحث،نقد،گزینش و کوشش مشترک که ساختار اجتماعی مشترک به آن 

های آموزشی جوامع مختلف که ناشی  های الزم در بسیاری از نظام های ارزشی و تفاوت ابسته است شرکت کنند.فقدان داوریو

 (1913از ضعف نظام آموزشی آن جامعه است،در بسیاری اوقات منجر به از دست دادن هویت واقعی ملی شده است)سجادی،

 

 گیری مدنی تصمیم

التحصیالن  باشند.فارغ گیری در دانش آموزان می آلی برای پرورش مهارت تصمیم های ایده محیطهای مطالعات اجتماعی  کالس

اند و آن را یک مهارت  برده گیری به عنوان یک شیوه آموزشی پی علوم اجنماعی در دهه گذشته به تدریج به اهمیت تصمیم

گیری به  متن مطالعات اجتماعی الزم است تصمیمباشند.در  دانند که نتیجه آموزش های شهروندی در مدارس می ضروری می

،به نقل از برخورداری 9000آلن، صورت اجتماعی انجام شود و دو عنصر تعامل گروهی و بیان اخالق را در بر داشته باشد)رونوی

 (.1931و جمشیدیان،
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 آموزی های دانش تشکیل انجمن

رین عملی و پرورش آگاهی و دانش مربوط به آن است بلکه نیازمند تمتوسعه رفتارها و عادات شهروندی نه تنها نیازمند توسعه 

های  تر از آموزش این امر مهم است.در حقیقت عامل عملی و پرورش افراد به لحاظ اهمیت و ضرورت مهم افراد در راستای

جرا درگیر گفته است.بر ای تمرین عملی و پرورش شهروند الزم است افراد از سنین پایین عمال در این ما پیش

 (.1913شوند)ذکاوتی،

آموزی وجود دارد که در آنها قوانین و مقررات مدرسه از لحاظ مناسب  های دانش در بسیاری از مدارس ابتدایی انجمن

آل برای یادگیری مردم ساالری  های دانش آموزی مکانی ایده شوند.انجمن بودن،معنادار بودن و سادگی در اجرا بررسی می

ها مسؤولیت محدود دارند و اعضای آن معموال زود خسته و دلزده شده و از آن کنار  این انجمنمیباشند.اگرچه 

 (.1913روند)برخورداری  وجمشیدیان، می

 

 قوانین و مقررات كالس

های مرکز  آموزان است.برای مثال در یکی از درس بعد از خانه،کالس درس بهترین مکان برای تعلیم عدالت و قانون به دانش

کنند و  بینند و در مورد مشکل آن بحث می نظم را می آموزان منظره یک کالس بی م و تربیت شهروندی در آمریکا دانشتعلی

کرد.وقتی  آموزان روشن می هایی برای دانش دهند.چنین درسهایی اهمیت قانون و قدرت پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه می

اندتا با معلمان درباره قوانین ضروری در کالس  اند،آماده یک کالس خوب پی برده دانش آموزان مدارس ابتدایی به اهمیت قوانین

هایی مثل صحبت  و تقویت آنها بحث کنند.برای کمک به آنها ممکن است معلمان پیشنهاداتی برای ایجاد قوانین در حوزه

ر مدارس مردم ساالر ،یکی از اهداف همچنین دهای کالس ارائه دهند. وردن و نوشیدن،امنیت،دارایی و دیگر فعالیتخکردن،

مردم ساالر و فراگیر  ،کالسی،باشد؛در واقع از نظر اجتماعی  آموزان می مهم ایجاد برابری حقوق شهروندی در میان تمام دانش

مدارس   وارد آموزان دارای حقوق حقّه خود ود داشته باشد.دانشآموزانی با حقوق برابر در خ دانش است که هرچه بیشتر بتواند

ای از  شوند و سپس مسؤولیت پذیری را یاد میگیرند،در حالی که در مدارس دیگر حقوق مدارس زیر مجموعه مردم ساالر می

مند شدن از حقوق را میدهد.دانشمندان معتقدند این مسأله موجب از هم  مسؤولیت ها بوده و تنها مسؤولیت اجازه بهره

 (،به نقل از برخوردار ی و جمشیدیان9000گردد)تونی نایت، می آموزان انشپاشیدگی و نابرابری رفتار د

 

    تأكید بر مباحث چالش برانگیز و پرهیز از كتاب محوری
انگیز را در آن مطرح میکند و اجازه بحث  که در محیط آزاد کالس که معلم بارها موضوعات بحثپاتریک و هاگ معتقد بودند 

شود،اما تأکید بر  برانگیز باعث تحریک تفکر می هد،بحث در رابطه با موضوعات جدالد ازاد در رابطه با این موضوعات را می

آموزان تنها در جهت سرد نمودن آنان در دست زدن به خطر و  آزمونهای مشروط و تالش مضاعف برای مهار کردن رفتار دانش

له داشت به این نتیجه رسید که توانایی های هشت تا ده سا کوبلیک در تحقیقی که روی بچه(.9000ریسک میباشد)تونی نایت،

های  های مردمی به دست آید .برخالف شیوه حفظ مطالب از سوی عادت که معموال شیوه استدالل میتواند به وسیله آموزش
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دهد)برخورداری و  باشد و دانش علمی را که پایه تفکرات اجتماعی است افزایش نمی نامناسب برای کسب اطالعات می

 (.1913جمشیدیان،

 

 جو مناسب كالس و مدرسه 

اند که از معلمانی که روش تمرین آموزش مردم ساالرانه را در پیشرفت حرفه خود و  متخصصان تعلیم وتربیت بر این عقیده

اند نمیتوان انتظار داشت که مردم ساالری را در کالس خود ترویج  نگرفته چگونگی به کارگیری این روش را در کالس یاد

دهد که عوامل مهمی که بر جو کالس تأثیر گذارند ممکن است به روشهای آموزش معلمان بستگی  نشان میدهند.شواهد 

که چگونگی اداره کالس  (.باید توجه داشت1931،به نقل از برخورداری  و جمشیدیان،991،ص9000داشته باشد)کابو و کینی،

رند.اتخاذ روشهای مردم ساالرانه از سوی معلم،نگرشهای های سیاسی کودکان اثری بر جای میگذا داشتها ودیدگاهدرس بر بر

های استبدادی و  دهد و سبب تقویت آنها می شوند،متقابال اتخاذ روش مردم ساالری را در کودکان پرورش می

 کند.روش دهد و کنش آنها را نسبت به اقتدار قدرت تقویت می های سلسله مراتبی گرایش می گیرانه،کودکان را به نظام سخت

در حالی که روش دوم بر اهمیت یادگیری اصرار دارد و برای آن  گذارد اول بر نقش معلم به عنوان یک مدل رفتاری تأکید می

 (192،ص1919ارجحیت قائل است)مهرداد،

 

 ها پاسخگویی برنامه

فکر کرد.بطالت باشد که باید جداً در مورد آن  رس می جت معتقد است در مدارس مردم ساالر زندگی غیر مفید مرگ زود

وری آینده  باشد،مدارس جهت بهره ای است که هنوز هم در کالس های درس موجود می رحمانه ناخواسته و اجباری،تنبیه بی

شود که زندگی خود را همچون سفته در گرو بگذارند )تونی نایت،به نقل از  آموزان خواسته می اند و از دانش ریزی شده برنامه

ریزی  های مقطعی طرح نیازمندیفعالیتها جهت ارضای (.در یک مدرسه مردم ساالر 1931،برخوردار ی و جمشیدیان

شوند .معلمان در کالس درس  آموزان آن دسته از مشکالتی هستند که از نظر آنان واقعی خوانده می مشکال ت دانشمیشوند.

 همکاری معلم و دوستان این مشکالت را برطرفآموزان کمک کنند تا مشکالت خود را بیان کرده و با  باید بتوانند به دانش

ای که  رود که وظیفه کنند.هنگامی که افراد حس مثبتی از توانایی و کفایت خود در انجام کار داشته باشند بیشتر احتمال می

 (1931ورزند و به تالش خود در رسیدن به آن ادامه میدهند)جمشیدیان و برخورداری، انتخاب نموده به آن پافشاری می

 

 احترام به شأن افراد

ای است که بر پایه اصول عدالت و ارزشهای شخصی بنا شده  شناخت شخصیت و شأن هر فرد جزئی مهم در جامعه مدرسه

های مرتبط به هم است که مجبورند با این  مجبورند با هم تالش  مدرسه اجتماعی از غریبهجامعه »گوید: است.ریچاردسون می

یک معلم به وسیله ساختاری که در «.نگهداری از آزادی هر فرد تکمیل آن تشکیالتی روشنمند بسازندکنند تا برای افزایش و 
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،به نقل 9000دهد)کابو و کینی، کند،مفهوم عدالت را نشان می ها و جریاناتی که در کالس تقویت می کالس پیاده میکند و پروژه

دهد،برای ایجاد جو کالسی که در آن به  میپیشنهاداتی ارائه (برای دستیابی به این هدف 1931از برخورداری و جمشیدیان،

کند که افراد کالس برای بحث  شود،او پیشنهاد می شوند و یادگیری تجربی در آن ترویج داده می حقوق فرد احترام گذاشته می

شود از قضاوت های  می ها و مربی مطرح گامی که نظرات هم کالسیهای دیگران گوش دهند و هن قه صحبتآزاد باشند و با عال

 (1913مورد بپرهیزید)برخورداری و جمشیدیان، بی

 

 اطالع رسانی و جستجوی اطالعات 

های زیادی وجود دارد .در بسیاری از  یکی از بهترین خصوصیات یک شهروند خوب آگاهی اوست.برای رسیدن به این هدف راه  

رایگان در اختیار آنها قرار  کنند که در مدارس به صورت میآموزان چاپ  ها قسمتی مخصوص دانش شهرهای بزرگ روزنامه

های  اطالعات از کتابخانه ها،سایت های جستجوی آموزان باید  شیوه (عالوه بر این دانش1913برخورداری و جمشیدیان،گیرد)

،به نقل از 9000روزن،کامپیوتری و نشریات را یاد بگیرند تا هر روزه اطالعات و آگاهی مورد نیاز خود را کسب کنند)لویز 

 (1931برخورداری و جمشیدیان،

 

 اهداف برنامه درسی مدارس در تربیت شهروند فعال و مطلوب

هایی است که در جهت  هدف،عنصر یا مؤلفه مهم هر طرح و برنامه است که جهت دهنده،هماهنگ کننده و انگیزنده فعالیت

و مفروضات مطرح در تربیت شهروند فعال مطرح شد؛مشارکت  ن که سیمای فکری و فلسفیاپذیرد.آنچن حصول آن صورت می

آوردن  فعال ومسؤولیت پذیری نقطه آغاز و پایان آموزش و تربیت شهروندی است.بر این اساس در تربیت شهروند فعال فراهم

های  ال در عرصهآموزان در تمام عرصه های مرتبط با زندگی حال و آیند نقش فع های مشارکت و حضور دانش ها و زمینه فرصت

اسی و اجتماعی برای یدر تربیت شهروندی است.توسعه فهم و دانش ساجتماعی و سیاسی مقصد و مقصود این رویکرد 

 (.1931گرفتن نقش فعال و مؤثر در سطح محلی،هم ملی و سطح جهانی هم مورد توجه این رویکرد است)قلتاش، برعهده

هروندی بایستی با نماید که تربیت ش هروندی فعال و دموکراتیک اشاره می(نیز در بحث هدف تربیت ش9009اسلر واستارکی)

آموزان را در کسب  شود تا دانش طرح ریزی و اجرا می،نگرش و توانمندی اجتماعی و شهروندی هدف ارتقای دانش

تنوعات فرهنگی در های چندگانه و  های ایفای نقش شهروندی در عرصه محلی،ملی و جهانی در محترم شمردن هویت صالحیت

(نیز آورده شده است که از طریق آموزش و پرورش برای 9001محیط آکنده از صلح و صمیمیت یاری رساند.در بیانیه یونسکو)

های  شهروندی فعال و مسؤولیت پذیری نوجوانان بایستی؛صالحیت و اشتیاق برای زندگی با یکدیکر و حل تضادها در عرصه

 مختلف را بدست آورند.

 ی درسی دارند که: (در بحث مقاصد و اهداف تربیت برای شهروند براین باورند که مدارس نیاز به برنامه9009و هالدن) کالگ

 هایی که مبتنی بر عدالت اجتماعی و اصول حقوق بشر است فراهم سازد. هایی برای توسعه و ارتقای ارزش *فرصت
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 شویق و باعقاید و رفتارهای نژادپرستانه مبارزه نمادید.*احترام به تفاوتهای ملی،مذهبی و هویت های قومی را ت

 *مدارس را با جامعه و اجتماعات محلی مرتبط و یادگیری بین فرهنگی را تشویق نماید.

 *درباره دموکراسی و قانون)گذشته،حال و آینده(تدریس نماید.

نماید.مشارکتی و اجتماعی،حمایت و همراهی را آموزش ی خود لحاظ  *مشکالت محیط زیست و مسائل اقتصادی را در برنامه

 دهد.

 *تفکر انتقادی و یادگیری از طریق تعامل را آموزش دهد.

 (1931به نقل از قلتاش،سی ها و داشتن انتخاب تدارک بیند)ی را برای بیان دلواپی*فرصت ها

کان را به عنوان بزرگساالن و شهروندان ی درسی تربیت شهروندی کود (نیز بر این باورند که برنامه9001ویال و نیل) •

های خود را مطرح نمایند و از  توانند راههای تعامل و ارتباط با دیگران را تجربه نمایند.دیدگاه تلقی نماید که می

،به نقل 1222،و راچ9000،ورهلن،9009آگاه باشند و از آن دفاع نمایند)اسلر و استراکی، های خود حقوق و مسؤولیت

ها و با همت اداره  چند پروژه پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش و مهارت 9009(.بعد از سال 1931از قلتاش،

کودکان و نوجوانان انجام شد که پیامدهای آنها شناسایی راههای عملی مشارکت دادن نوجوانان و کودکان در 

آموزان و مورد مشورت  دانش(.توجه به مشارکت 1931های مختلف اجتماعی و سیاسی است)به نقل از قلتاش، عرصه

ه که تگرفتدوین شد با این عنوان مورد توجه قرار9009قرار دادن آنها در قانون تعلیم و تربیت که در سال 

مورد زندگی  در آموزان متناسب با سن وسال آنها و میزان درک آنها در تمامی تصمیماتی که نظرگاههای دانش

،به نقل از 9009تحصیلی آنها صورت میگیرد بایستی به حساب آورده شود)کیوکا،

ی  آموزان در سازماندهی و اداره (شهروند فعال را به عنوان فرایند درگیر کردن دانش9009(.کیوکا)1931قلتاش،

ضمن تأکید بر این نکته که مدرسه و مشارکت آنان در جامعه بزرگتر تلقی نمایند.در بحث تربیت شهروندی فعال 

های زیر را تعیین  های پژوهش و تعامل آشنا سازند.سرفصل ،فهم و مهارت آموزان را با دانش مدارس بایستی دانش

 نموده است:

 یشهروندان خوب و رشد یافته شدن. دانش وفهم درباره •

 ارتقای مهارتهای پژوهشی و ارتباطات. •

 نه.ارتقای مهارتهای مشارکت و اقدام مسؤوال •

 

 توان به شرح زیر جمع بندی نمود: ها را در تربیت شهروندی فعال می بر اساس آنچه ذکر شد هدف

 پذیر بودن. های شاگردان برای مشارکت فعال و شهروند مسؤولیت ها و توانمندی ارتقای دانش 

 .ارتقای دانش و توانمندی پژوهش شاگردان 

 .کسب توانایی خالق بودن 
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 های ملی و  ی محلی و در عرصه ای ایفای نقش فعال در زندگی تحصیلی در مدرسه و جامعهتشویق دانش آموزان بر

 المللی. بین

 المللی. های ملی و بین های خود در مدرسه،جامعه ملی،عرصه آشنایی حقوق و مسؤولیت 

 نه.های فرهنگی،مذهبی و قومی و مقابله با باورهای نژادپرستا تشویق دانش آموزان به احترام به تفاوت 

 .کسب دانش و نگرش جهت حفظ و ارتقای وضعیت محیط زیست 

 (1931باشند)به نقل از قلتاش، آموزان در اینکه دلواپس عدالت اجتماعی می تشویق دانش 

 

 در برنامه ریزی درسی باید به دنبال چه اهدافی در زمینه تربیت شهروند فعال باشیم؟

ی متعدد در سطح کشور و بررسی نظرات و افکار رهبران و برگزیدگان  ها اگر چه پاسخ به این سؤال مستلزم پژوهش و بررسی

های تربیتی باید به دنبال تحقق اهداف زیر  های درسی و سایر برنامه تعلیم و تربیت است اما در یک چشم انداز کلی در برنامه

 بود:

ارتباط جمعی،اینترنت و ...منتقل در تعبیر و تفسیر ارزشها و مفاهیمی که توسط وسایل  نآموزا کمک به دانش .1

 شود. می

 آموزان  فراهم سازی مبنای الزم بر ای رشد روحی و روانی دانش .9

 توسعه حس قدرشناسی و تقدیر نسبت به میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی .9

 افزایش مسؤولیت پذیری شخصی .1

 افزایش آگاهی و هوشیاری از قوانین و مقررات اجتماعی .9

 برای رفتار در زندگی روزمره فراهم کردن راهنمایی .9

 کمک به افراد جهت دستیابی به یک شخصیت مستقل و منطقی .1

 مبارزه با جرم و خطاهای موجود در دوران نوجوانی و جوانی  .3

 مبارزه با بدرفتاری با محیط زیست .2

 افزایش و ارتقا علم)در سطح ملی و جهانی( .10

 افزایش و تقویت غرور و افتخار در سطح جامعه ملی .11

 مبنای خانواده  تقویت .19

 افزایش احترام به روشهای عدالت،برابری و مانند آن .19

 تقویت و تسریع رشد و توسعه اقتصادی .11

 افزایش احترام و تساوی فرصت ها برای دختران و زنان .19

 جلوگیری از آسیب رسانی اجتماعی و افزایش بردباری و تحمل .19

 (.999،ص1939فتحی واجارگاه، پذیرش نظم و تبعیت از قوانین اجتماعی)طالب زاده،نوبریان و .11
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 ابعاد شهروند فعال

 بعد شناختی شهروند فعال:

ها یا مصادیق شهروندی فعال  های افراد از مؤلفه اولین بعد قابل توجه در تربیت شهروندی فعال،افزایش دانش و آگاهی

ها یا رفتارهای شهروندی است .به عبارتی یک  و رشد مهارتهای عقالنی وی برای تحلیل و ارزیابی هرچه بهتر مؤلفه

های شهروند  ای از رفتارهای شهروندی و ویژگی م شایستهشهروند فعال در جامعه محلی،ملی و جهانی درک و فه

سطوح پایه انتقال دانش تا سطوح عالی حیطه های درسی بایستی در اهداف پیرامون شهروندی  فعال دارد.برنامه

محتوایی فعال و پژوهش محور و  شناختی یعنی تحلیل و ترکیب و ارزیابی را مد نظر داشته باشند و عالوه بر اهداف

ه ساز نقد و تحلیل مسائل و موضوعات شهروندی را تهیه و تدوین و از روشهای تدریس مناسب برای رشد زمین

 (.1931مهارتهای شناختی و عقالنی استفاده نمایند)قلتاش

 

 بعد عاطفی تربیت شهروند فعال:

اطف مثبت نسبت به مهم برنامه درسی تربیت شهروند فعال،توسعه نگرشهای شهروندی،ایجاد انگیزه و عودومین بعد 

رفتارها و موضوعات شهروندی است.توسعه این بعد تربیتی همواره فرد را مجهز به راههای انجام تالش و اقدامات 

باشد.براین  ها می سازنده شهروندی خواهد ساخت،چرا که انگیزش و عواطف مثبت انرژی الزم برای انجام فعالیت

عوامل انگیزشی همواره در نظر باشد تا در مرحله اجرا و عملیاتی  در طراحی برنامه درسیاساس ضرورت دارد که 

 (.1931نمودن ضامن موفقیت باشد)قلتاش،

 

 تربیت شهروند فعال: بعد عملکرد

آموزان مدنظر است.مهارتهای اجتماعی و   ها و مهارتهای شهروندی و اجتماعی دانش در این بعد توسعه توانمندی

آموزان در فرایندها و فعالیتهای یاددهی و  شهروندی فعال به واسطه تدارک فرصتهای مشارکت و تعامل دانش

ها و  وندی فعال نیازمند طراحی دقیق فرصتیابد.به طور مسلم توسعه و ارتقا مهارتهای شهر یادگیری ارتقا می

تر به  های شهروندی در برنامه درسی و اجرای شایسته آن است.در این ارتباط جایگاه روشهای تدریس اساسی فعالیت

رسد،چرا که برای فرآیند عملیاتی نمودن برنامه)اهداف و محتوا(منظور شده است.عالوه بر این مدارس بایستی  نظر می

شارکت و تعامل را برای یادگیرندگان در جای جای مدرسه فراهم سازند.نه تنها برنامه درسی و معلم های م فرصت

با تقویت شوراها  بلکه مدیریت مدرسه بایدوظیفه هدایت و ارتقای بعد عملکردی یا مهارتی شهروندی را برعهده دارند 

صتهای توسعه بعد مهارتی شهروندی را مهیا ها،فر اموزی و با واگذاری مسوولیتها و فعالیت و انجمن های دانش

 .( 1931سازند)قلتاش،

 

 نمودهای شاخص تربیت شهروند مطلوب،فعال و جهانی در مدرسه:             

اموزان را نه فقط برای زندگی در جامعه خود و درونی کردن  همانطور که اذعان شد،آموزش و پرورش باید دانش

زندگی در جامعه جهانی تربیت کند؛شهروندانی که تنها متعلق به زندگی ،بلکه برای  ارزشها و هنجارهای اجتماعی

توانند با شهروندان جوامع دیگر تعامل داشته  شهر و روستای خود نبوده و برای تداوم زندگی می، جامعه
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موفق خواهد بود که بتواند  های خود باشند.بنابراین زمانی دستگاه تعلیم و تربیت در رسیدن به اهداف و رسالت

شهروندانی اگاه،مسئول وخالق تربیت کند و این امر جز از طریق تربیت شهروندی مطلوب و ارتقای فرهنگ 

شهروندی قابل اجرا در مدرسه میسر خواهد شد.مدرسه باید وظایف تربیتی خودرا به انجام برسانند و برای ارتقای 

ای  شخصی و اجتماعی تالش کنند؛به طوری که قادر به تعمیم تجربیات مدرسه های آموزان،از جنبه های دانش توانایی

خود در سطح جامعه باشند.برا ی تحقق رسالت مذکور،مدرسه به عنوان نمونه کوچکی از جامعه و در برگیرنده بخشی 

مثابة نمودهای تربیت  ها به های زیادی از جامعه را در دل خود نهفته دارد.این نقش آفرینان اینده جامعه،نقش از نقش

خطر و پر ثمر برای  شهروند فعال و جهانی قابل اجرا در مدرسه ،فرصتی مناسب و در عین حال تمرینی کم

های واقعی آن در جامعه موجود است و  کند؛نمونه های شهروندی که نمونه آموزان خلق می آفرینی آیندۀ دانش نقش

کند و با وظایف  شغلی و خانوادگی و غیره در این نمودها نقش آفرینی میآموزان بر حسب عالقه،توانایی،پیشینه   دانش

شود)شرف آبادی  های موجود در جامعه جهانی آشنا می و حقوق خود در آن نقش و همچنین سایر نقش

 (1921،زمانی،مهدوی خواه،.

 

 :.پزشک مدرسه1

داشتن سالمت و تندرستی در  ریم .بدونای مترقی در عرصه جهانی،نیاز به شهروندانی سالم دا برای ایجاد جامعه

ترین نقش را در  مهماز داشتن شهروندانی سالم،فعال و اندیشمند محروم خواهیم بود.بعد از خانواده،مدرسه جامعه 

راستای سالمت کودکان و نوجوانان دارد.یکی از بهترین راههای آموزش مهارتهای سالمتی به دانش آموزان،سپردن 

ه آنهات و انتقال مطالب از طریق آنان به سایر فراگیران است.تا از این طریق آنان با یکی از ب«پزشک خانواده»نقش

تعریفی به دست ن ایفای نقش واقعی در امور مربوط،خواهند شد.و ضم های واقعی موجود در جامعه آشنا شنق

هروندان دارد و سایرین را نیز دهد که یک پزشک به عنوان شهروند چه حقوق و وظایفی در قبال بیماران و سایر ش می

 کنند. نسبت به حقوق خود در برابر پزشک مطلع می

 

 قاضی مدرسه:.9

آموزان به عنوان  اجرای عدالت و برقراری مساوات به عنوان یکی از حقوق شهروندان از جمله مهارتهای الزم دانش

ای  تواند ضمن کسب تجربه مند می آموزان عالقه شهروند جامعه است.قرار گرفتن در مقام یک قاضی برای دانش

آموزان را نسبت به شرح وظایف قاضی و مجریان برقراری عدالت آشنا  آموزان ،سایر دانش گرانسنگ برای خود دانش

رسند که باید استیفای حق و حقوق تضییع شده و اجرای  آموزان به این سطح از آگاهی می همچنین دانشکند.

 نمایند. عدالت را به قاضی متخصص واگذار

 

 فروشنده مدرسه:.9

ای که اگر افراد  گسترش رو به رشد جوامع بشری بر اهمیت علم اقتصاد و مسائل مربوط به آن افزوده است؛به گونه

های  جامعه درک درستی از آداب و رسوم و فرهنگ اقتصادی نداشته باشند،جامعه به زودی با مشسکالت و ناهنجاری

های  شد.از همین رو ایجاد زمینه ایفای نقش در فروشنده مدرسه به عنوان نمادی از نقشای رو به رو خواهد  عدیده
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تواند ضمن فراهم کردن موقعیت آزمایش کسب تجربه در این زمینه برای  متعدد اقتصادی موجود در جامعه،می

 کند.،خود ایفاگر نقش و سایرین را با آداب و احکام اصول اقتصادی در جامعه آشنا اموزان دانش

 

 .شورای مدرسه:2

هگذر آموزان از این ر های تربیت شهروند فعال در مدرسه است که دانش تشکیل شورای مدرسه یکی دیگر از زمینه

نامزدهای انتخاباتی،تبلیغات نامزدها،اجرای انتخابات،نتایج   فرایند ثبت نام و گزینشمشارکت در اداره امور مدرسه ،

های سیاسی کشور  مناسبی برای تمرین مشارکت در امور اجتماعی و حضور در صحنهانتخابات و غیره ،نمونه بسیار 

 است.

سازد،میتوان به:مدیر  از سایر نمودهایی که زمینة تربیت شهروند مطلوب و فعال را در محیط آموزش و پرورش می

،زمانی،مهدوی آبادی مدرسه،روحانی مدرسه،پلیس مدرسه،شهردار مدرسه،مشاور مدرسه و ...اشاره کرد.)شرف

توان در  (.در نهایت نتیجه اجرایی کردن این نمودهای تربیت شهروند مطلوب و فعال در مدرسه را می1921خواه،

 موارد ذیل خالصه کرد:

 های زندگی .تقویت وجدان کاری و گسترش عمق نظم پذیری اجتماعی در تمام پهنه1

 تقویت مهارتهای اجتماعی در قدرت سازگاری با دیگران.9

 .تقویت روح همکاری،همدلی،فداکاری و همزیستی9

 .ایجاد حسن احترام به خود،دیگران و تحمل عقاید دیگران1

 .شناخت اصول،قانونمدیها و تبعیت از انها در هنگام برخوردهای فردی و اجتماعی9

 های آن. گیری جمعی و مشخصه .تمرین مشارکت جمعی،تصمیم9

های  های تخریب کننده و ترس فردی؛مانند انزواجویی،رقابت د تعالمالت بین.رفع عوارض روانیـاجتماعی در فرآین1

 (1921اجتماعی.)شرف آبادی،زمانی،مهدوی خواه،

 

 گیری: نتیجه

گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب را متناسب یبا   نطام آموزش و پروش هر جامعه از آن رو شکل یافته و قوام

های  ترین مسائل و دلمشغولی ت و تحویل جامعه کند.لذا تربیت شهروندی یکی از مهمنیازها و ارزشهای اجتماعی،تربی

ترین وظایف  تربیت شهروند مطلوب و فعال یکی از مهمهای آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان است . نظام

ش و پرورش ایران شود.متأسفانه در نظام آموز های آموزشی است و از طرق گوناگون برای تحقق آن تالش می نظام

ای  شود و صرف نظر از آنکه برنامه درسی ویژه برنامه های درسی مدارس توجه الزم به تربیت شهروندی نمی  بویژه

وجود ندارد .بنابراین همانطور که در متن مقاله حاظر نیز راجع به مفهم تربیت "آموزش شهروندی"تحت عنوان 

زم است خوانندگان باالخص دستگاههای تربیتی و مدارس پیشنهادات شهروندی و ابعاد و مؤلفه های آن بحث شد ال

تا شهروندانی  و راهکارهایی را که ارائه شد بکار گیرند تا به تربیت شهروندانی مفید،مؤثر،مطلوب و فعال همت گمارند

 اگاه،مسؤول و متعهد را تربیت کنند.
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