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چکیده
فلسفه تشکیل هر نهاد یا سازمانی پاسخگویی به نیاز یا نیازهای معینی است و نرام آموزشوپرورش
نیز از آن رو شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و فعال را متناس با نیازها و
ارزشهای اجتماعی تربیت و ترویل جامعه نماید .رسالت آموزشوپرورش در همه دورهها پرورش
نسلهای انسانی برای برآوردن نیازهای جوامع بوده است .در ای
ویژهای ی دارد .پژوه

میان ،تربیت شهروندی جایگاه

حاضر با روش ترقیق اسنادی و کتابخانهای و استناد به نتایج حاصل از

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

اساسی در تربیت شهروندان آن جامعه و آموزش و توسعه حقوق

انسانی دارد .اینکه شهروندان بتوانند از نق

ودآگاهی یافته به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در

سطح ملی داشته باشند ،دلیل مرکمی بر ای موضوع است که نرام آموزشوپرورش باید به تربیت
شهروندی کودکان و نوجوانان بپردازد .نرام آموزشوپرورش هر جامعه ازآنرو شکل یافته و قوام
گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب را متناس با نیازها و ارزشهای اجتماعی تربیت کند و
ترویل جامعه دهد.
واژگان کلیدی :تربیت شهروندی ،شهروند فعال ،مدار  ،نرام آموزشی.
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مقدمه
از مهمتری رسالتها و د یل شکلگیری دستگاه تعلیم و تربیت در طول تاری بشری و توسعه آن به
شکل کنونی آمادهسازی شهروندانی متعهد ،فعال ا الق بوده است .در ای

راستا مدرسه بهعنوان

عنصری از آموزشوپرورش در جوامع امروزی بهعنوان حیاتیتری دستگاه فرهنگی در تربیت شهروند
مؤثر و فعال به حساب میآید؛ یراکه در پرتو آموزشهای مدرسه است که شاکله شخصیتی و رفتاری
دان آموزان شکل میگیرد .بر پایه آموزشهای رسمی و غیررسمی مدرسهای است که نرم و انضباط
اجتماعی حالت نهادی به ود میگیرد و عامه مردم بهطرا فرهنگ ترقی و توسعه حرکت میکنند.
سرنوشت انسان در کال

در

شکل میگیرد منافی شراآبادی ،زمانی ،مهدوی واه  .)1931در

گزارش ا یر مطالعه تربیت شهروندی «انجم بی المللی ارزشیابی و پیشرفت ترصیلی» آمده است،
تمام جوامع معاصر دارای ای نگرانی و دلمشغولی عمیق هستند که یگونه نوجوانان و جوانان ود را
برای زندگی شهری و شهروند مؤثر و فعال بودن آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی
را به آنها بیاموزند فتری واجارگاه .)1981،توسعه مفهوم شهروندی و نق

آموزش در آن بهطور

فزایندهای توسط مرققان ،معلمان ،سیاستمداران در دهه گذشته موردبرث و بررسی قرار گرفته است.
در کشور ما نیز بخ هایی از «سند یشمانداز بیست ساله آموزشوپرورش» به مؤلفههای شهروندی و
تربیت شهروند مطلوب و فعال ا تصاص یافته است .کشورهای زیادی تربیت و آموزش شهروندی را
بهعنوان قسمت اجباری برنامههای درسی در نرر گرفتهاند تا از ای طریق شهروندان مشارکتهای
اجتماعی و سیاسی بیشتری در زندگی ود داشته باشند اریدی  .)2665 ،1پژوه های متعددی ادعا
میکنند که آموزش و تربیت شهروندی هنوز بهعنوان یکی از مهمتری مفاهیم یاریوبهای رسمی
نرام آموزشی باید در نرر گرفته شود هانس 2611 ،2؛ مون و کو2611 ،9؛ یمینی2611 ،1؛ هان،5
.)2615
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1 .Euridyce
2 .Hansen
3 .Moon & Koo
4 .Yemini
5 .Hahn
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تربیت شهروندی تدارک فرصتهایی برای اشتغال دان آموزان در تجربههای معنادار یادگیری
است .بهگونهای که به تسهیل رشد آنها بهعنوان افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بینجامد
قلتاش .)1931 ،شهروندی یک فرایند مربوط به تمام عمر است و به همی جهت همه افراد در تمام
طول زندگی ود نیازمند آن هستند که در زمینههای ا القی ،رشد اجتماعی و دان

درک درست و

عینی از جهان آموزش ببینند ،در تمام تصمیمگیریهای مربوط به ودشان در انه و مدرسه و جامعه
مشارکت کنند و بهعنوان یک شهروند بهصورتی فعال در مناسبات اجتماعی متناس

با احوال ودشان

قرار گیرند گبورز و همکاران .)2619 ،1آموزشوپرورش باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا
شهروندانی مس ول ،مشارکت کنندگانی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی ،یادگیرندگانی موفق
و عالقهمند و افرادی متکیبه ود و قابلاعتماد بار آیند .وقتیکه دان آموزان به س نوجوانی و جوانی
می رسند مدرسه باید به آنان بیاموزد که یگونه یک زندگی مستقل برای ود ایجاد کنند و عالوه بر
مهارت های ضروری ،مشاوره و آموزش زم در زمینه ادامه ترصیالت ،پیدا کردن شغل ،استقالل یافت
از انواده ،مدیریت امور مالی ود و آشنایی با قوانی و مقررات و ارتباطگیری با ادارات و مس و ن
دولتی را به آنان آموزش دهد .نوجوانان و جوانان نیازمند ترکی

پیچیدهای از شایستگیهای فکری و

رفتاری و مهارتهای گوناگون نرری و عملی برای آغاز زندگی مستقل ود هستند یمینی.)2611 ،
بنابرای

همانگونه که گفته شد پژوه ها و ترقیقات متعددی پیرامون تربیت شهروندی و

ضرورت توجه به آن در نرام آموزشوپرورش انجام شده است و نتایج بسیاری در ای زمینه بدست
آمده است .ازای رو پژوه
پاسخگویی به ای

حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت شهروندی ،درصدد

سؤال است .نق

شهروند فعال توسط مدار

مدار

در تربیت شهروند فعال ییست و مؤلفههای تربیت

و معلمان کداماند؟ ابعاد تربیت شهروند فعال کداماند؟

روش تحقیق
ای پژوه

از نوع کاربردی است که در آن کوش

شده است مطال

شود و با روش توصیفی ترلیلی مورد تجزیهوترلیل قرار گیرد؛ سپ
موردنرر کار طبقهبندی آنها در ترقیق انجام شده و مطال

به روش کتابخانهای جمعآوری
با استخراج اسناد و مرتوای

با مراجعه به منابعی مانند پایاننامهها،
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1 .Geboers
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مقالهها و کتابهای معتبر استخراجشده و به توصیف مطال
آن به سؤالهای پژوه

از جمله نق

مدار

مرتبط با عنوان ترقیق پردا ته و پ

از

در تربیت شهروندان فعال ،مؤلفههای شهروند فعال و

ابعاد شهروند فعال پاس داده شده است.
یافتههای تحقیق
الف) یافته اول پژوهش :مؤلفههای تربیت شهروندی
مشارتت فعال :مشارکت شهروندان در امور جامعه یکی از ارکان اساسی جوامع مردمسا ر و مدنی
است یراکه شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با مشارکت فعال در مسائل عمومی مشخص
میشود .به عقیده میشل والرز عالقهمندی به مسائل عمومی و دلبستگی به اهداا عمومی عالئم اصلی
فضیلت مدنی میباشند .مشارکت در جامعه مدنی از روحیه عمومی بیشتری تغذیه میکند و بیشتر
مربوط به منافع مشترک است .شهروندان در ینی جامعهایی اگریه قدیسان فارغ از ود نیستند اما
حوزه عمومی را ییزی بی

از عرصه منازعهای برای تعقی

منافع شخصی میدانند روبرت)1338،؛

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

نیز دان آموزان را در امور مختلف کال

و مدرسه مشارکت دهیم بر ورداری و

جمشیدیان.)1986،
تفکر انتقادی :در واقع در جامعه مردمسا ر وهیفه آموزشوپرورش عبارت است از آزاد کردن
ذه  ،تقویت قوای انتقادی ،آشنا کردن ذه با دان

و توانایی ترقیق مستقل ،برانگیخت همدردیهای

بشری در آن و پرتو افکندن بر گزین های ا القی و عملی آن .بهعالوه ای وهیفه نباید به طبقه فرعی
معینی از اعضای جامعه مردود باشد ،بلکه حتیا مکان باید تمام شهروندان را در بر گیرد؛ زیرا همه
فرا وانده شدهاند تا در فرایندهای برث ،نقد ،گزین

و کوش

مشترک که سا تار اجتماعی مشترک

به آن وابسته است شرکت کنند .فقدان داوریهای ارزشی و تفاوتهای زم در بسیاری از نرامهای
آموزشی جوامع مختلف که ناشی از ضعف نرام آموزشی آن جامعه است ،در بسیاری اوقات منجر به
از دست دادن هویت واقعی ملی شده است سجادی)1968،
تصمیمگیری مدنی :کال های مطالعات اجتماعی مریطهای ایدهآلی برای پرورش مهارت
تصمیمگیری در دان آموزان میباشند .فارغالترصیالن علوم اجتماعی در دهه گذشته به تدریج به
اهمیت تصمیمگیری بهعنوان یک شیوه آموزشی پیبردهاند و آن را یک مهارت ضروری میدانند که
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نتیجه آموزشهای شهروندی در مدار

میباشند .در مت مطالعات اجتماعی زم است تصمیمگیری

بهصورت اجتماعی انجام شود و دو عنصر تعامل گروهی و بیان ا الق را در بر داشته باشد
رونویآل  ،2666،به نقل از بر ورداری و جمشیدیان.)1986،
تشکیل انجمنهای دانشآموزی :توسعه رفتارها و عادات شهروندی نه تنها نیازمند توسعه آگاهی
و دان

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

حقیقت عامل عملی و پرورش افراد به لراظ اهمیت و ضرورت مهمتر از آموزشهای پی گفته است.
بر ای تمری عملی و پرورش شهروند زم است افراد از سنی پایی عمالً در ای ماجرا درگیر شوند
ذکاوتی .)1968،در بسیاری از مدار
و مقررات مدرسه از لراظ مناس

ابتدایی انجم های دان آموزی وجود دارد که در آنها قوانی

بودن ،معنادار بودن و سادگی در اجرا بررسی میشوند .انجم های

دان آموزی مکانی ایدهآل برای یادگیری مردم سا ری میباشند .اگریه ای

انجم ها مسؤولیت

مردود دارند و اعضای آن معمو ً زود سته و دلزده شده و از آن کنار میروند بر ورداری و
جمشیدیان.)1968،
قوانین و مقررات تالس :بعد از انه ،کال

در

بهتری مکان برای تعلیم عدالت و قانون به

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

بینرم را میبینند و در مورد مشکل آن برث میکنند و پیشنهادهایی

برای بهبود آن ارائه میدهند .ینی در هایی اهمیت قانون و قدرتهایی برای دان آموزان روش
میکرد .وقتی دان آموزان مدار

ابتدایی به اهمیت قوانی یک کال

با معلمان درباره قوانی ضروری در کال

وب پی بردهاند ،آمادهاند تا

و تقویت آنها برث کنند .برای کمک به آنها ممک است

معلمان پیشنهادهایی برای ایجاد قوانی در حوزههایی مثل صربت کردن ،وردن و نوشیدن ،امنیت،
دارایی و دیگر فعالیتهای کال

ارائه دهند .همچنی در مدار

مردمسا ر ،یکی از اهداا مهم ایجاد

برابری حقوق شهروندی در میان تمام دان آموزان میباشد؛ در واقع ازنرر اجتماعی ،کالسی،
مردمسا ر و فراگیر است که هریه بیشتر بتواند دان آموزانی با حقوق برابر در ود داشته باشد.
دان آموزان دارای حقوق حقّه ود وارد مدار
میگیرند ،درحالیکه در مدار

مردمسا ر میشوند و سپ

دیگر حقوق مدار

مسؤولیت پذیری را یاد

زیرمجموعهای از مسؤولیتها بوده و تنها

مسؤولیت اجازه بهرهمند شدن از حقوق را میدهد .دانشمندان معتقدند ای

مس له موج

از هم
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پاشیدگی و نابرابری رفتار دان آموزان میگردد تونی نایت ،2666،به نقل از بر ورداری و
جمشیدیان)
تأتید بر مباحث چالشبرانگیز و پرهیز از تتاب محوری :پاتریک و هاگ معتقد بودند که در
مریط آزاد کال

که معلم بارها موضوعات برثانگیز را در آن مطرح میکند و اجازه برث آزاد در

رابطه با ای موضوعات را میدهد ،برث در رابطه با موضوعات جدالبرانگیز باعث ترریک تفکر
میشود ،اما تأکید بر آزمونهای مشروط و تالش مضاعف برای مهار کردن رفتار دان آموزان تنها در
جهت سرد نمودن آنان در دست زدن به طر و ریسک میباشد تونی نایت .)2666،کوبلیک در
ترقیقی که روی بچههای هشت تا ده ساله داشت به ای نتیجه رسید که توانایی استد ل میتواند به
وسیله آموزشهای مردمی به دست آید .بر الا شیوه حفظ مطال
شیوههای نامناس
افزای

برای کس

اطالعات میباشد و دان

از سوی عادت که معمو ً

علمی را که پایه تفکرات اجتماعی است

نمیدهد بر ورداری و جمشیدیان.)1968،
جو مناسب تالس و مدرسه :متخصصان تعلیم وتربیت بر ای عقیدهاند که از معلمانی که روش

تمری آموزش مردم سا رانه را در پیشرفت حرفه ود و یگونگی بهکارگیری ای روش را در کال
یاد نگرفتهاند نمیتوان انترار داشت که مردمسا ری را در کال
میدهد که عوامل مهمی که بر جو کال

تأثیرگذارند ممک

ود ترویج دهند .شواهد نشان
است به روشهای آموزش معلمان

بستگی داشته باشد کابو و کینی ،2666،ص  ،276به نقل از بر ورداری و جمشیدیان .)1986،باید
توجه داشت که یگونگی اداره کال

در

بر برداشتها و دیدگاههای سیاسی کودکان اثری بر جای

میگذارند .اتخاذ روشهای مردم سا رانه از سوی معلم ،نگرشهای مردم سا ری را در کودکان
پرورش میدهد و سب

تقویت آنها میشوند ،متقابالً اتخاذ روشهای استبدادی و سختگیرانه،

کودکان را به نرامهای سلسله مراتبی گرای
میکند .روش اول بر نق

میدهد و کن

آنها را نسبت به اقتدار قدرت تقویت

معلم بهعنوان یک مدل رفتاری تأکید میگذارد درحالیکه روش دوم بر

اهمیت یادگیری اصرار دارد و برای آن ارجریت قائل است مهرداد ،1967،ص )153
اطالعرسانی و جستجوی اطالعات :یکی از بهتری

صوصیات یک شهروند وب آگاهی

اوست .برای رسیدن به ای هدا راههای زیادی وجود دارد .در بسیاری از شهرهای بزرگ روزنامهها
قسمتی مخصوص دان آموزان یا

میکنند که در مدار

بهصورت رایگان در ا تیار آنها قرار گیرد
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بر ورداری و جمشیدیان .)1968،عالوه بر ای دان آموزان باید شیوههای جستجوی اطالعات از
کتابخانهها ،سایت های کامپیوتری و نشریات را یاد بگیرند تا هر روزه اطالعات و آگاهی موردنیاز ود
کنند لویز روزن ،2666،به نقل از بر ورداری و جمشیدیان)1986،

را کس

ب) یافته دوم پژوهش :ابعاد شهروند فعال
بعد شناختی شهروند فعال :اولی

بعد قابلتوجه در تربیت شهروندی فعال ،افزای

و

دان

آگاهیهای افراد از مؤلفهها یا مصادیق شهروندی فعال و رشد مهارتهای عقالنی وی برای ترلیل و
ارزیابی هریه بهتر مؤلفهها یا رفتارهای شهروندی است .به عبارتی یک شهروند فعال در جامعه مرلی،
ملی و جهانی درک و فهم شایستهای از رفتارهای شهروندی و ویژگیهای شهروند فعال دارد.
برنامههای درسی بایستی در اهداا پیرامون شهروندی سطوح پایه انتقال دان
شنا تی یعنی ترلیل و ترکی
پژوه

تا سطوح عالی حیطه

و ارزیابی را مدنرر داشته باشند و عالوه بر اهداا مرتوایی فعال و

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

روشهای تدری

مناس

و از

برای رشد مهارتهای شنا تی و عقالنی استفاده نمایند قلتاش .)1986

بعد عاطفی تربیت شهروند فعال :دومین بعد مهم برنامه درسی تربیت شهروند فعال ،توسعه
نگرش های شهروندی ،ایجاد انگیزه و عواطف مثبت نسبت به رفتارها و موضوعات شهروندی است.
توسعه ای

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

واهد سا ت ،یرا که انگیزش و عواطف مثبت انرژی زم برای انجام فعالیتها میباشد .برای
اسا

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

اجرا و عملیاتی نمودن ضام موفقیت باشد قلتاش.)1986،
بعد عملکرد تربیت شهروند فعال :در ای بعد توسعه توانمندیها و مهارتهای شهروندی و
اجتماعی دان آموزان مدنرر است .مهارتهای اجتماعی و شهروندی فعال بهواسطه تدارک
فرصتهای مشارکت و تعامل دان آموزان در فرایندها و فعالیتهای یاددهی و یادگیری ارتقا مییابد.
بهطور مسلم توسعه و ارتقا مهارتهای شهروندی فعال نیازمند طراحی دقیق فرصتها و فعالیتهای
شهروندی در برنامه درسی و اجرای شایسته آن است .در ای

ارتباط جایگاه روشهای تدری

اساسیتر به نرر میرسد ،یرا که برای فرآیند عملیاتی نمودن برنامه اهداا و مرتوا) منرور شده
است .عالوه بر ای مدار

بایستی فرصتهای مشارکت و تعامل را برای یادگیرندگان در جای جای
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مدرسه فراهم سازند .نه تنها برنامه درسی و معلم وهیفه هدایت و ارتقای بعد عملکردی یا مهارتی
شهروندی را برعهده دارند بلکه مدیریت مدرسه باید با تقویت شوراها و انجم های دان آموزی و با
واگذاری مس ولیتها و فعالیتها ،فرصتهای توسعه بعد مهارتی شهروندی را مهیا سازند
قلتاش.)1986،
نمودهای شاخص تربیت شهروند مطلوب ،فعال و جهانی در مدرسه :همانطور که اذعان شد،
آموزشوپرورش باید دان آموزان را نه فقط برای زندگی در جامعه ود و درونی کردن ارزشها و
هنجارهای اجتماعی زندگی ،بلکه برای زندگی در جامعه جهانی تربیت کند؛ شهروندانی که تنها متعلق
به جامعه ،شهر و روستای ود نبوده و برای تداوم زندگی میتوانند با شهروندان جوامع دیگر تعامل
داشته باشند؛ بنابرای زمانی دستگاه تعلیم و تربیت در رسیدن به اهداا و رسالتهای ود موفق
واهد بود که بتواند شهروندانی آگاه ،مس ول و الق تربیت کند و ای امر جز از طریق تربیت
شهروندی مطلوب و ارتقای فرهنگ شهروندی قابلاجرا در مدرسه میسر واهد شد .مدرسه باید
وهایف تربیتی ود را به انجام برسانند و برای ارتقای تواناییهای دان آموزان ،از جنبههای شخصی
و اجتماعی تالش کنند؛ بهطوری که قادر به تعمیم تجربیات مدرسهای ود در سطح جامعه باشند.
برای ترقق رسالت مذکور ،مدرسه بهعنوان نمونه کویکی از جامعه و در برگیرنده بخشی از
نق آفرینان آینده جامعه ،نق های زیادی از جامعه را در دل ود نهفته دارد .ای نق ها بهمثابۀ
نمودهای تربیت شهروند فعال و جهانی قابلاجرا در مدرسه ،فرصتی مناس

و درعی حال تمرینی

کم طر و پرثمر برای نق آفرینی آیندۀ دان آموزان لق میکند؛ نمونههای شهروندی که نمونههای
واقعی آن در جامعه موجود است و دان آموزان بر حس

عالقه ،توانایی ،پیشینه شغلی و انوادگی

در ای نمودها نق آفرینی میکند و با وهایف و حقوق ود در آن نق

و همچنی سایر نق های

موجود در جامعه جهانی آشنا میشود شرا آبادی ،زمانی ،مهدوی واه )1931
بحث و نتیجهگیری
نرام آموزش و پروش هر جامعه ازآنرو شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب
را متناس

با نیازها و ارزشهای اجتماعی ،تربیت و ترویل جامعه کند .لذا تربیت شهروندی یکی از

مهمتری مسائل و دلمشغولیهای نرامهای آموزشوپرورش در کشورهای مختلف جهان است .تربیت
شهروند مطلوب و فعال یکی از مهمتری وهایف نرامهای آموزشی است و از طرق گوناگون برای

نقش مدارس در تربیت شهروند فعال و مولفههای آن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

ترقق آن تالش میشود .متأسفانه در نرام آموزشوپرورش ایران بهویژه برنامههای درسی مدار
توجه زم به تربیت شهروندی نمیشود و صرانرر از آنکه برنامه درسی ویژهای ترت عنوان
"آموزش شهروندی"وجود ندارد؛ بنابرای همانطور که در مت مقاله حاضر نیز راجع به مفهم تربیت
شهروندی و ابعاد و مؤلفههای آن برث شد زم است وانندگان باأل ص دستگاههای تربیتی و
مدار

پیشنهادها و راهکارهایی را که ارائه شد بکار گیرند تا به تربیت شهروندانی مفید ،مؤثر،

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