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 های آننقش مدارس در تربیت شهروند فعال و مولفه

  /حسی  شاهکزهی /مرمد ارژنده /اسماعیل ارباب /لیال سایگانی/  مجتبی دهدار

 احمد رییسی
 

 چکیده
وپرورش فلسفه تشکیل هر نهاد یا سازمانی پاسخگویی به نیاز یا نیازهای معینی است و نرام آموزش

ن رو شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و فعال را متناس  با نیازها و نیز از آ
ها پرورش وپرورش در همه دورههای اجتماعی تربیت و ترویل جامعه نماید. رسالت آموزشارزش
های انسانی برای برآوردن نیازهای جوامع بوده است. در ای  میان، تربیت شهروندی جایگاه نسل
ای و استناد به نتایج حاصل از ی دارد. پژوه  حاضر با روش ترقیق اسنادی و کتابخانهایویژه

های مرققان در ای  زمینه در نرر دارد نق  مدار  در تربیت شهروندان فعال و مؤثر و پژوه 
های شهروند فعال را کند. نتایج پژوه  حاکی از آن است که مطلوب را بررسی و مؤلفه

کشور، نق  اساسی در تربیت شهروندان آن جامعه و آموزش و توسعه حقوق وپرورش یک آموزش
انسانی دارد. اینکه شهروندان بتوانند از نق   ودآگاهی یافته به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در 

وپرورش باید به تربیت سطح ملی داشته باشند، دلیل مرکمی بر ای  موضوع است که نرام آموزش
رو شکل یافته و قوام وپرورش هر جامعه ازآنن و نوجوانان بپردازد. نرام آموزششهروندی کودکا

های اجتماعی تربیت کند و گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب را متناس  با نیازها و ارزش
 ترویل جامعه دهد.

 تربیت شهروندی، شهروند فعال، مدار ، نرام آموزشی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
گیری دستگاه تعلیم و تربیت در طول تاری  بشری و توسعه آن به ها و د یل شکل  رسالتتریاز مهم

عنوان سازی شهروندانی متعهد، فعال ا الق بوده است. در ای  راستا مدرسه بهشکل کنونی آماده

تری  دستگاه فرهنگی در تربیت شهروند عنوان حیاتیوپرورش در جوامع امروزی بهعنصری از آموزش

های مدرسه است که شاکله شخصیتی و رفتاری آید؛ یراکه در پرتو آموزشمؤثر و فعال به حساب می

ای است که نرم و انضباط های رسمی و غیررسمی مدرسهگیرد. بر پایه آموزشآموزان شکل میدان 

ند. کنطرا فرهنگ ترقی و توسعه حرکت میگیرد و عامه مردم بهاجتماعی حالت نهادی به  ود می

(. در 1931آبادی، زمانی، مهدوی  واه گیرد  منافی شراسرنوشت انسان در کال  در  شکل می

آمده است، « المللی ارزشیابی و پیشرفت ترصیلیانجم  بی »گزارش ا یر مطالعه تربیت شهروندی 

 ود را  مشغولی عمیق هستند که یگونه نوجوانان و جوانانتمام جوامع معاصر دارای ای  نگرانی و دل

برای زندگی شهری و شهروند مؤثر و فعال بودن آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی 

طور (. توسعه مفهوم شهروندی و نق  آموزش در آن به1981ها بیاموزند  فتری واجارگاه،را به آن

ی قرار گرفته است. ای توسط مرققان، معلمان، سیاستمداران در دهه گذشته موردبرث و بررسفزاینده

های شهروندی و به مؤلفه« وپرورشانداز بیست ساله آموزشسند یشم»هایی از در کشور ما نیز بخ 

تربیت شهروند مطلوب و فعال ا تصاص یافته است. کشورهای زیادی تربیت و آموزش شهروندی را 

های یق شهروندان مشارکتاند تا از ای  طرهای درسی در نرر گرفتهعنوان قسمت اجباری برنامهبه

های متعددی ادعا (. پژوه 2665، 1اجتماعی و سیاسی بیشتری در زندگی  ود داشته باشند  اریدی 

های رسمی تری  مفاهیم یاریوبعنوان یکی از مهمکنند که آموزش و تربیت شهروندی هنوز بهمی

، 5؛ هان2611، 1؛ یمینی2611، 9؛ مون و کو2611، 2نرام آموزشی باید در نرر گرفته شود  هانس 

2615.) 
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های معنادار یادگیری آموزان در تجربههایی برای اشتغال دان تربیت شهروندی تدارک فرصت

عنوان افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بینجامد ها بهای که به تسهیل رشد آنگونهاست. به

افراد در تمام  است و به همی  جهت همه (. شهروندی یک فرایند مربوط به تمام عمر1931 قلتاش، 

های ا القی، رشد اجتماعی و دان  درک درست و طول زندگی  ود نیازمند آن هستند که در زمینه

های مربوط به  ودشان در  انه و مدرسه و جامعه گیریعینی از جهان آموزش ببینند، در تمام تصمیم

عال در مناسبات اجتماعی متناس  با احوال  ودشان صورتی فعنوان یک شهروند بهمشارکت کنند و به

وپرورش باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا (. آموزش2619، 1قرار گیرند  گبورز و همکاران

شهروندانی مس ول، مشارکت کنندگانی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی، یادگیرندگانی موفق 

آموزان به س  نوجوانی و جوانی که دان اعتماد بار آیند. وقتیقابل ود و بهمند و افرادی متکیو عالقه

رسند مدرسه باید به آنان بیاموزد که یگونه یک زندگی مستقل برای  ود ایجاد کنند و عالوه بر می

های ضروری، مشاوره و آموزش  زم در زمینه ادامه ترصیالت، پیدا کردن شغل، استقالل یافت  مهارت

گیری با ادارات و مس و ن مدیریت امور مالی  ود و آشنایی با قوانی  و مقررات و ارتباطاز  انواده، 

های فکری و ای از شایستگیدولتی را به آنان آموزش دهد. نوجوانان و جوانان نیازمند ترکی  پیچیده

 (.2611گوناگون نرری و عملی برای آغاز زندگی مستقل  ود هستند  یمینی،  هایرفتاری و مهارت

ها و ترقیقات متعددی پیرامون تربیت شهروندی و گونه که گفته شد پژوه بنابرای  همان

وپرورش انجام شده است و نتایج بسیاری در ای  زمینه بدست ضرورت توجه به آن در نرام آموزش

رو پژوه  حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت شهروندی، درصدد آمده است. ازای 

های تربیت نق  مدار  در تربیت شهروند فعال ییست و مؤلفه .به ای  سؤال استپاسخگویی 

 اند؟اند؟ ابعاد تربیت شهروند فعال کدامشهروند فعال توسط مدار  و معلمان کدام

 روش تحقیق
آوری ای جمعای  پژوه  از نوع کاربردی است که در آن کوش  شده است مطال  به روش کتابخانه

وترلیل قرار گیرد؛ سپ  با استخراج اسناد و مرتوای وصیفی ترلیلی مورد تجزیهشود و با روش ت

ها، نامهها در ترقیق انجام شده و مطال  با مراجعه به منابعی مانند پایانبندی آنموردنرر کار طبقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از  شده و به توصیف مطال  مرتبط با عنوان ترقیق پردا ته و پ های معتبر استخراجها و کتابمقاله

های شهروند فعال و های پژوه  از جمله نق  مدار  در تربیت شهروندان فعال، مؤلفهآن به سؤال

 ابعاد شهروند فعال پاس  داده شده است.

 های تحقیقیافته

 های تربیت شهروندیالف( یافته اول پژوهش: مؤلفه

سا ر و مدنی ع مردممشارکت شهروندان در امور جامعه یکی از ارکان اساسی جواممشارتت فعال: 

است یراکه شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با مشارکت فعال در مسائل عمومی مشخص 

بستگی به اهداا عمومی عالئم اصلی مندی به مسائل عمومی و دلشود. به عقیده میشل والرز عالقهمی

کند و بیشتر تغذیه میباشند. مشارکت در جامعه مدنی از روحیه عمومی بیشتری فضیلت مدنی می

ایی اگریه قدیسان فارغ از  ود نیستند اما مربوط به منافع مشترک است. شهروندان در ینی  جامعه

(؛ 1338دانند  روبرت،ای برای تعقی  منافع شخصی میحوزه عمومی را ییزی بی  از عرصه منازعه

تربیت کنیم شایسته است که در  بنابرای  اگر بخواهیم شهروندانی فعال و مشارکت جو در امور کشور

آموزان را در امور مختلف کال  و مدرسه مشارکت دهیم  بر ورداری و مدار  نیز دان 

 (.1986جمشیدیان،

وپرورش عبارت است از آزاد کردن سا ر وهیفه آموزشدر واقع در جامعه مردمتفکر انتقادی: 

های وانایی ترقیق مستقل، برانگیخت  همدردیذه ، تقویت قوای انتقادی، آشنا کردن ذه  با دان  و ت

عالوه ای  وهیفه نباید به طبقه فرعی های ا القی و عملی آن. بهبشری در آن و پرتو افکندن بر گزین 

ا مکان باید تمام شهروندان را در بر گیرد؛ زیرا همه معینی از اعضای جامعه مردود باشد، بلکه حتی

ندهای برث، نقد، گزین  و کوش  مشترک که سا تار اجتماعی مشترک اند تا در فرایفرا وانده شده

های های  زم در بسیاری از نرامهای ارزشی و تفاوتبه آن وابسته است شرکت کنند. فقدان داوری

آموزشی جوامع مختلف که ناشی از ضعف نرام آموزشی آن جامعه است، در بسیاری اوقات منجر به 

 (1968لی شده است  سجادی،از دست دادن هویت واقعی م

آلی برای پرورش مهارت های ایدههای مطالعات اجتماعی مریطکال گیری مدنی: تصمیم

الترصیالن علوم اجتماعی در دهه گذشته به تدریج به باشند. فارغآموزان میگیری در دان تصمیم

دانند که ارت ضروری میاند و آن را یک مهبردهعنوان یک شیوه آموزشی پیگیری بهاهمیت تصمیم
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گیری باشند. در مت  مطالعات اجتماعی  زم است تصمیمهای شهروندی در مدار  مینتیجه آموزش

صورت اجتماعی انجام شود و دو عنصر تعامل گروهی و بیان ا الق را در بر داشته باشد به

 (.1986، به نقل از بر ورداری و جمشیدیان،2666آل ، رونوی

توسعه رفتارها و عادات شهروندی نه تنها نیازمند توسعه آگاهی آموزی: های دانشتشکیل انجمن

و دان  مربوط به آن است بلکه نیازمند تمری  عملی و پرورش افراد در راستای ای  امر مهم است. در 

گفته است. های پی تر از آموزشحقیقت عامل عملی و پرورش افراد به لراظ اهمیت و ضرورت مهم

تمری  عملی و پرورش شهروند  زم است افراد از سنی  پایی  عمالً در ای  ماجرا درگیر شوند  بر ای

ها قوانی  آموزی وجود دارد که در آنهای دان (. در بسیاری از مدار  ابتدایی انجم 1968 ذکاوتی،

های انجم  شوند.و مقررات مدرسه از لراظ مناس  بودن، معنادار بودن و سادگی در اجرا بررسی می

ها مسؤولیت باشند. اگریه ای  انجم آل برای یادگیری مردم سا ری میآموزی مکانی ایدهدان 

روند  بر ورداری و مردود دارند و اعضای آن معمو ً زود  سته و دلزده شده و از آن کنار می

 (.1968جمشیدیان،

برای تعلیم عدالت و قانون به بعد از  انه، کال  در  بهتری  مکان قوانین و مقررات تالس: 

های مرکز تعلیم و تربیت شهروندی در آمریکا آموزان است. برای مثال در یکی از در دان 

هایی کنند و پیشنهادبینند و در مورد مشکل آن برث مینرم را میآموزان منرره یک کال  بیدان 

آموزان روش  هایی برای دان قدرت هایی اهمیت قانون ودهند. ینی  در برای بهبود آن ارائه می

اند تا اند، آمادهآموزان مدار  ابتدایی به اهمیت قوانی  یک کال   وب پی بردهکرد. وقتی دان می

ها ممک  است ها برث کنند. برای کمک به آنبا معلمان درباره قوانی  ضروری در کال  و تقویت آن

هایی مثل صربت کردن،  وردن و نوشیدن، امنیت، حوزههایی برای ایجاد قوانی  در معلمان پیشنهاد

سا ر، یکی از اهداا مهم ایجاد های کال  ارائه دهند. همچنی  در مدار  مردمدارایی و دیگر فعالیت

باشد؛ در واقع ازنرر اجتماعی، کالسی، آموزان میبرابری حقوق شهروندی در میان تمام دان 

آموزانی با حقوق برابر در  ود داشته باشد. بیشتر بتواند دان  سا ر و فراگیر است که هریهمردم

شوند و سپ  مسؤولیت پذیری را یاد سا ر میآموزان دارای حقوق حقّه  ود وارد مدار  مردمدان 

ها بوده و تنها ای از مسؤولیتکه در مدار  دیگر حقوق مدار  زیرمجموعهگیرند، درحالیمی

دهد. دانشمندان معتقدند ای  مس له موج  از هم شدن از حقوق را میمند مسؤولیت اجازه بهره
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، به نقل از بر ورداری و 2666گردد  تونی نایت،آموزان میپاشیدگی و نابرابری رفتار دان 

 جمشیدیان(

پاتریک و هاگ معتقد بودند که در برانگیز و پرهیز از تتاب محوری: تأتید بر مباحث چالش

کند و اجازه برث آزاد در انگیز را در آن مطرح میمعلم بارها موضوعات برثمریط آزاد کال  که 

برانگیز باعث ترریک تفکر دهد، برث در رابطه با موضوعات جدالرابطه با ای  موضوعات را می

آموزان تنها در های مشروط و تالش مضاعف برای مهار کردن رفتار دان شود، اما تأکید بر آزمونمی

(. کوبلیک در 2666باشد  تونی نایت،ودن آنان در دست زدن به  طر و ریسک میجهت سرد نم

تواند به های هشت تا ده ساله داشت به ای  نتیجه رسید که توانایی استد ل میترقیقی که روی بچه

های مردمی به دست آید. بر الا شیوه حفظ مطال  از سوی عادت که معمو ً وسیله آموزش

باشد و دان  علمی را که پایه تفکرات اجتماعی است برای کس  اطالعات می های نامناس شیوه

 (.1968دهد  بر ورداری و جمشیدیان،افزای  نمی

اند که از معلمانی که روش متخصصان تعلیم وتربیت بر ای  عقیدهجو مناسب تالس و مدرسه: 

رگیری ای  روش را در کال  کاتمری  آموزش مردم سا رانه را در پیشرفت حرفه  ود و یگونگی به

سا ری را در کال   ود ترویج دهند. شواهد نشان توان انترار داشت که مردماند نمینگرفته یاد

های آموزش معلمان دهد که عوامل مهمی که بر جو کال  تأثیرگذارند ممک  است به روشمی

(. باید 1986ی و جمشیدیان،، به نقل از بر وردار276، ص 2666بستگی داشته باشد  کابو و کینی،

های سیاسی کودکان اثری بر جای ها و دیدگاهتوجه داشت که یگونگی اداره کال  در  بر برداشت

های مردم سا ری را در کودکان های مردم سا رانه از سوی معلم، نگرشگذارند. اتخاذ روشمی

گیرانه، های استبدادی و سختشوند، متقابالً اتخاذ روشها میدهد و سب  تقویت آنپرورش می

ها را نسبت به اقتدار قدرت تقویت دهد و کن  آنهای سلسله مراتبی گرای  میکودکان را به نرام

که روش دوم بر گذارد درحالیعنوان یک مدل رفتاری تأکید میکند. روش اول بر نق  معلم بهمی

 (153، ص 1967هرداد،اهمیت یادگیری اصرار دارد و برای آن ارجریت قائل است  م

یکی از بهتری   صوصیات یک شهروند  وب آگاهی رسانی و جستجوی اطالعات: اطالع

ها های زیادی وجود دارد. در بسیاری از شهرهای بزرگ روزنامهاوست. برای رسیدن به ای  هدا راه

ها قرار گیرد صورت رایگان در ا تیار آنکنند که در مدار  بهآموزان یا  میقسمتی مخصوص دان 
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های جستجوی اطالعات از آموزان باید شیوه(. عالوه بر ای  دان 1968 بر ورداری و جمشیدیان،

های کامپیوتری و نشریات را یاد بگیرند تا هر روزه اطالعات و آگاهی موردنیاز  ود ها، سایتکتابخانه

 (1986، به نقل از بر ورداری و جمشیدیان،2666را کس  کنند  لویز روزن،

 ب( یافته دوم پژوهش: ابعاد شهروند فعال

توجه در تربیت شهروندی فعال، افزای  دان  و اولی  بعد قابلبعد شناختی شهروند فعال: 

های عقالنی وی برای ترلیل و ها یا مصادیق شهروندی فعال و رشد مهارتهای افراد از مؤلفهآگاهی

ندی است. به عبارتی یک شهروند فعال در جامعه مرلی، ها یا رفتارهای شهروارزیابی هریه بهتر مؤلفه

های شهروند فعال دارد. ای از رفتارهای شهروندی و ویژگیملی و جهانی درک و فهم شایسته

های درسی بایستی در اهداا پیرامون شهروندی سطوح پایه انتقال دان  تا سطوح عالی حیطه برنامه

مرتوایی فعال و ا مدنرر داشته باشند و عالوه بر اهداا شنا تی یعنی ترلیل و ترکی  و ارزیابی ر

ساز نقد و ترلیل مسائل و موضوعات شهروندی را تهیه و تدوی  و از پژوه  مرور و زمینه

 (.1986های شنا تی و عقالنی استفاده نمایند  قلتاش های تدری  مناس  برای رشد مهارتروش

مهم برنامه درسی تربیت شهروند فعال، توسعه بعد عاطفی تربیت شهروند فعال: دومین بعد 

های شهروندی، ایجاد انگیزه و عواطف مثبت نسبت به رفتارها و موضوعات شهروندی است. نگرش

توسعه ای  بعد تربیتی همواره فرد را مجهز به راههای انجام تالش و اقدامات سازنده شهروندی 

باشد. برای  ها میزم برای انجام فعالیت واهد سا ت، یرا که انگیزش و عواطف مثبت انرژی  

اسا  ضرورت دارد که در طراحی برنامه درسی عوامل انگیزشی همواره در نرر باشد تا در مرحله 

 (.1986اجرا و عملیاتی نمودن ضام  موفقیت باشد  قلتاش،

و های شهروندی ها و مهارتدر ای  بعد توسعه توانمندیبعد عملکرد تربیت شهروند فعال: 

واسطه تدارک های اجتماعی و شهروندی فعال بهآموزان مدنرر است. مهارتاجتماعی دان 

یابد. های یاددهی و یادگیری ارتقا میآموزان در فرایندها و فعالیتهای مشارکت و تعامل دان فرصت

های لیتها و فعاهای شهروندی فعال نیازمند طراحی دقیق فرصتطور مسلم توسعه و ارتقا مهارتبه

های تدری  شهروندی در برنامه درسی و اجرای شایسته آن است. در ای  ارتباط جایگاه روش

رسد، یرا که برای فرآیند عملیاتی نمودن برنامه  اهداا و مرتوا( منرور شده تر به نرر میاساسی

جای جای  های مشارکت و تعامل را برای یادگیرندگان دراست. عالوه بر ای  مدار  بایستی فرصت



 

 

 

 

 

 

 

 18 2931 زمستان، 21 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ــــــ      

مدرسه فراهم سازند. نه تنها برنامه درسی و معلم وهیفه هدایت و ارتقای بعد عملکردی یا مهارتی 

آموزی و با های دان شهروندی را برعهده دارند بلکه مدیریت مدرسه باید با تقویت شوراها و انجم 

ا مهیا سازند های توسعه بعد مهارتی شهروندی رها، فرصتها و فعالیتواگذاری مس ولیت

 (.1986 قلتاش،

طور که اذعان شد، هماننمودهای شاخص تربیت شهروند مطلوب، فعال و جهانی در مدرسه: 

ها و آموزان را نه فقط برای زندگی در جامعه  ود و درونی کردن ارزشوپرورش باید دان آموزش

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

توانند با شهروندان جوامع دیگر تعامل به جامعه، شهر و روستای  ود نبوده و برای تداوم زندگی می

های  ود موفق داشته باشند؛ بنابرای  زمانی دستگاه تعلیم و تربیت در رسیدن به اهداا و رسالت

بیت کند و ای  امر جز از طریق تربیت  واهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مس ول و  الق تر

اجرا در مدرسه میسر  واهد شد. مدرسه باید شهروندی مطلوب و ارتقای فرهنگ شهروندی قابل

های شخصی آموزان، از جنبههای دان وهایف تربیتی  ود را به انجام برسانند و برای ارتقای توانایی

ای  ود در سطح جامعه باشند. تجربیات مدرسهطوری که قادر به تعمیم و اجتماعی تالش کنند؛ به

عنوان نمونه کویکی از جامعه و در برگیرنده بخشی از برای ترقق رسالت مذکور، مدرسه به

مثابۀ ها بههای زیادی از جامعه را در دل  ود نهفته دارد. ای  نق آفرینان آینده جامعه، نق نق 

حال تمرینی را در مدرسه، فرصتی مناس  و درعی اجنمودهای تربیت شهروند فعال و جهانی قابل

های های شهروندی که نمونهکند؛ نمونهآموزان  لق میآفرینی آیندۀ دان  طر و پرثمر برای نق کم

آموزان بر حس  عالقه، توانایی، پیشینه شغلی و  انوادگی واقعی آن در جامعه موجود است و دان 

های و با وهایف و حقوق  ود در آن نق  و همچنی  سایر نق  کندآفرینی میدر ای  نمودها نق 

 (1931شود  شرا آبادی، زمانی، مهدوی  واه موجود در جامعه جهانی آشنا می

 گیریبحث و نتیجه
گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب  رو شکل یافته و قوامنرام آموزش و پروش هر جامعه ازآن

های اجتماعی، تربیت و ترویل جامعه کند. لذا تربیت شهروندی یکی از را متناس  با نیازها و ارزش

وپرورش در کشورهای مختلف جهان است. تربیت های آموزشهای نراممشغولیتری  مسائل و دلمهم

های آموزشی است و از طرق گوناگون برای تری  وهایف نرامشهروند مطلوب و فعال یکی از مهم
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های درسی مدار  برنامه ویژهوپرورش ایران بهتأسفانه در نرام آموزششود. مترقق آن تالش می

ای ترت عنوان نرر از آنکه برنامه درسی ویژهشود و صراتوجه  زم به تربیت شهروندی نمی

طور که در مت  مقاله حاضر نیز راجع به مفهم تربیت وجود ندارد؛ بنابرای  همان"آموزش شهروندی"

های تربیتی و های آن برث شد  زم است  وانندگان باأل ص دستگاهمؤلفهشهروندی و ابعاد و 

ها و راهکارهایی را که ارائه شد بکار گیرند تا به تربیت شهروندانی مفید، مؤثر، مدار  پیشنهاد

 مطلوب و فعال همت گمارند تا شهروندانی آگاه، مس ول و متعهد را تربیت کنند.
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