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 چکیده

 «جهانی شدن»ی امروزه به واسطه
ها سازمان ، سرنوشت تمامی افراد

بیش از پیش به یکدیگر  هاوحکومت

گره خورده وتاثیرات این فرایند 

،  های فعالیت بشریبر تمامی حوزه

به  . غیر قابل انکار گردیده است

 «شهروند جهانی»دنبال طرح مفهوم 

انتظارات جدیدی از آموزش وپرورش 

به عنوان عامل معنابخش به زندگی 

ابزاری برای پرورش شخصیت  افراد و

های اجتماعی شکل رفع نیاز انسان و

بر  یمقاله سع نیدر ا . گرفته است

با ارائه ی شده است که  نیا

ضرورت ،  یاز حقوق شهروند یمیمفاه

 قیها از طر آموزش آن یو چگونگ
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؛ تا بر  شود انیب ینظام آموزش

از  یآگاه تیاساس آن بتوان اهم

 ، دانش آموزان  یحقوق را برا نیا

معلمان و دست اندرکاران آموزش و 

کار  نیا ی. برا کرد هیتوج پرورش

استفاده شده  یااز روش کتابخانه

چنین استناج اساس این . بر  است

تحقق حقوق شهروندی   کهشودمی

مستلزم آموزش  از سطوح پایین 

زندگی و نهادینگی آن در بطن نهاد 

 تعلیم و تربیت می باشد .

شهروندی ، جهانی شدن کلیدواژه: 

 ، آموزش ابتدایی 

 

 مقدمه 

کنیم ، جهانی که ما در آن زندگی می

های عظیمی است. ازیک سو درحال دگرگونی

با تغییرات گسترده و تهدیدات نوین 

های شویم واز سوی دیگر فرصتمواجه می

ترین این بزرگی  پیش روی ماست. از عمده

تهدیدها ، افزایش نابرابری در جهان 

. معاصر واحتماال در آینده خواهد بود

ترین ید برای بسیاری از افراد عمدهشا

یا  خوردن غذای کافی و چالش زندگی،

ولی واقعیت این است داشتن سرپناه است 

که ما به چیزی فراتر از این دو 

تردید زندگی ما در آینده بی نیازمندیم.



های بسیاری مواجه است که با چالش

 غذا تنها دو مورد از آنهاست، سرپناه و

ش مورد نظر ما در اما این تنها چال

ما باید بتوانیم جهانی را  آینده نیست.

اد روابط تدارک ببینیم که در آن افر

؛ به حرف یکدیگر ای داشته باشندصمیمانه

 با همدیگر به تعامل و گوش داده و

گفتگوی انسانی بپردازند )آتش پور 

 نشد جهاني ندرو نشد يجد با.  (وکاظمی

 به يندوشهر مسئله ،خیرا ههدر دو د

 تبدیل معاصر جتماعيا مسئله مهمترین

 ربسیا لنتقاا موجب نست. جهانیشدا هشد

 دگی مدرننز سبکو  فرهنگ ۀدگسترو  سریع

 باعث حتیو  ندگیز یها زهحو متمادر 

 بطو روا هویتو  هاشدر ارز تغییر

 ماـتمدر  اـهانسانطف اعوو  نسانیا

 شناختو  قـقید یـسربر ست.ا هشد نجها

 ۀپدیدو  نجهانی شد عظیم چالش علمی

و  فرهنگی یهاارزش با که شانیوخر

 رۀمروز تحیا باو  ملی هویت و سرنوشت

و  یدفر ندگیز با حتیو  تربیتو  تعلیم

 تیورضر ه،شد رتبطـم قأعمی ما گیادخانو

 .(1385آبادی،لطف)ستا ناپذیررنکاا

 ،خیرا نقر جتماعیـ ا سیاسی تتحوال

 وعلمی  ،فنی ی،دقتصاا اتتغییر همانند

 یخرتا لطودر  ن،رـق نـیدر ا فرهنگی



 ندگیز هیژوبه و  اردند نظیر بشر

 یـهکلـبرا  نجها ننااجوو  نناانوجو

 فرهنگی اتتغییر. ستا دهرـک نوـگرگد

 زشوـمو آ ورشرـپو  زشوـمآ رد هم ،نیز

و  سمیرغیر یاـهزشوـمدر آ مـهو  الیـع

و  تاـبیو اد هنرهااز  یگیرهبهردر 

 ۀزوـحو در  تـغافر تاـقاو رانذـگ

 و نکادکو  ندگیز ،هیوگر یاـانههـسر

 اتتغییر رچاد را ننااجوو  نناانوجو

  ،لیلد ینـهم هـب .است دهکر ساسیا

 زشمودر آ یآورنوو  ثمربخش ییزربرنامه

 توجه ونبد ندانمیتو ما نماز ورشپرو 

در  نشد جهانی اتتأثیر به عمیقو  قـقید

  ها صورتملت و هارکشو تربیتو  تعلیم

(. اگر هرکدام از 1385)لطف آبادی، دگیر

ای بتواند به عنوان یک ما در هر جامعه

ی خود شهروند جهانی همچون شهر یا خانه

با نوعی حساسیت انسانی نگاه کند، در 

کند تا فقر وکمبود را آن صورت تالش می

)آتش های زمین حذف نمایدی بخشاز همه

 (.1394پور وکاظمی،

که در رابطه  یاز مسائل مهم یکی

وجود دارد  یبا مفهوم شهروند و شهروند

 میتوان آن را تعل یاست که چگونه م نیا

 یو آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرا

و  فیآن در جامعه و شناخت وظا حیصح



رابطه  نیبر آن بود. در ا یمبتن فیتکال

 یمکان برا نیصاحب نظران مدرسه را بهتر

دانند.  یمقوله م نیا میعلآموزش و ت

آنها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه 

است که کودکان و نوجوانان  یطیمح نیدوم

 یم یقسمت اعظم وقت خود را در آن سپر

و  تیدر رشد شخص یو نقش مهم کنند

به  یزندگ یانتقال دانش و مهارت ها

با شهروند  ییآشنا جهیدر نت ؛آنها دارد

است  ییمهارتهااز جمله  زین یو شهروند

موزش داده شود و آ دیکه در مدرسه با

 دیبا یلیمختلف تحص یهادانش آموزان رده

را  یشهروند یهاتیو مسئول فیحقوق، تکال

در واقع فرد با  .رندیدر مدرسه فرابگ

 یحقوق شهروند نهیکه در زم ییآموزشها

 افتیو مدارس در ینظام آموزش قیاز طر

حس  یرامستقل که دا یکنند به فردیم

رشد  یو اجتماع یاخالق یهاتیمسئول

 یشود و عضو سودمند لیباشد تبد یاافتهی

آشنا  لیدل نیجامعه گردد. به هم یبرا

حقوق و ضرورت آموزش آنها  نیشدن با ا

تواند یم یادیز یایبه شهروندان، مزا

آموزش حقوق  نیبنابرا داشته باشد.

خواهد  دایدر مدارس ضرورت پ یشهروند

 .(1395،)رومیانی ودیگران کرد



است که از قرن  یموضوع یهروندش تیترب

مورد توجه متفکران و  شیها پ

که  یبوده است؛ به گونه ا شمندانیاند

توان  یموضوع را م نیتوجه به ا نةیشیپ

از فالسفه، از افالطون  یاریبس یدر آرا

. کرد اهدهو ابن خلدون مش یتا فاراب

 یکسان نیبتوان گفت افالطون از اول دیشا

موضوع را مورد توجه قرار  نیبود که ا

که در آن  «یجمهور»داد. او در کتاب 

را به خواننده « فاضله نةیمد»مدل 

از  یکی را هروندانکند، ش یم یمعرف

دولت و حکومت  سیتأس یاصل یمحورها

دو عنصر  یدهد که دارا یمطلوب قرار م

ن، در کتاب یهمچن. تندعقل و اراده هس

  نیادیبن نیکه دربارة قوان «نیقوان»

کند  یم ارهنکته اش نیا به ت،جامعه اس

 نیقوان کردن برپا و ناختش یکه برا

به  دیاز آن با یدارپاس زین و تدرس

ارسطو نیز در  .رو کرد تیترب

که به  ییگزاره ها یالبه ال «سیاست»کتاب

جامعه و  نیب نسبت ت،اس هکار برد

و  فیشهروند، مشارکت، حقوق، وظا

و  یدموکراس ،یشهروند یهاتیمسئول

 ردیگیم جهیدهد و نتیرا شرح م یشهروند

 تاس هیدوسو هروندانکه رابطة دولت و ش

انسان خوب و  نیب یمتقابل رابطة و

بعد  یدر قرن ها .شهروند خوب وجود دارد



 یو اجتماع یتیترب مندانشیندا زین

به  یمانند روسو، الک، کانت و جان  دیوی

. داشتند ارهاش یشهروند تیموضوع ترب

دور نگه   زیاز هر چ شیرا ب تیترب روسو

جامعه  یها یدیاز پل یآدم تعیداشتن طب

را بارآوردن  تیترب فةیوظ الک و تدانسیم

 اوضاع و فلسفه با بافراد متناس

 میکانت تعل کرد.معرفی می یجتماعا

 فیتعر کیدموکراتفرایندی را  تیوترب

دارد افراد را در قبال  فهیکرد که وظیم

 بار ئولخود و جامعه فعال، آگاه و مس

بر  دیبا تأک ییوید باالخره. آورد

در  کیدموکرات و گرارفتشیپ ردکیرو

نه تنها  ار یدموکراس ،یهروندش تیترب

بلکه به  ،یدارزمام وةیبه عنوان ش

کند و یم یمعرف یزندگ وةیعنوان ش

ته به آن را وابس ییو ناکارا ییکارا

 ر،یاخ یهاسال در داند.آموزش وپرورش می

 تیترب هدر حوز ایدن یکشورها ترشیب

 ترده،گس یهابه انجام پژوهش یشهروند

ی علم یهامؤسسه ها و انجمن یندازا راه

  یمتناسب شهروند یهاو آموزش یو پژوهش

 ییهابخش زیاند. در کشور ما ندست زده

آموزش  هسال ستیسند چشم انداز ب»از 

 یآموزش شهروند یبه مؤلفه ها« وپرورش

 تیوترب میاست. تعل افتهیاختصاص 

است که  یمتفاوت یمبان یدارا یشهروند



ها و  تیفعال تیفیها، ک یریجهت گ

-یقرار م ریرا تحت تأث یتیاقدامات ترب

  .(1393)کریمی،دهند

 
 شهروندی شهروند و

 یاست که با همنوع خود زندگ یشهروند کس

از  ،شودیم تیدولت حما قیکند و از طریم

 فهیبرخوردار است و وظ یحقوق اجتماع

  .دهد یانجام م یاجتماع
 یافراد را برا ییتوانا یشهروند

 یم قیخودشان تصد یقضاوت در مورد زندگ

 یدر نحوه  یشهروند نیبنابرا کند.

ارتباط فرد با فرد و با جامعه معنا و 

 نیا در .ابدی یخود را در م یقیمفهوم حق

 اوالا :،اچ،مارشالیراستا به اعتقاد ت

 تیاز عضو یاست که ناش یتیوضع یشهروند

 یکسان اا یثان .کامل فرد در اجتماع است

هستند حقوق و  تیوضع نیکه حائز ا

)کرم .دارند یو برابر کسانی فیتکال

 (1390همکاران،افروز و 

 ندیآ یم ایکه به دن یافراد همه

شهروند شناخته شوند  کیبه عنوان  دیبا

حق  ی هیکه در اعالم یو از تمام حقوق

حقوق کودک مقرر شده  یرشد و عهدنامه

به انواع  یاست، بهره مند شوند. هر فرد

از جوامع، از خانواده و  یگوناگون



-نیو ب یگرفته تا جامعه مل یجامعه محل

از  دی، متعلق است و بایو انسان یالملل

جوامع بر خوردار  نیتمام حقوق خود در ا

را بر عهده  یشهروند یهاتیباشد و مسئول

فقط  ی(. شهروند1385 ،ی)لطف آباد ردیبگ

-یبلکه م ستین یو فرد یمقوله شخص کی

 رینظ ،یاز شهروند یگریدتوان سطوح 

 "،یشغل ی"شهروند "،یخانوادگ ی"شهروند

که  نهایا ری"، و نظایفرهنگ ی"شهروند

حقوق و  یاز موارد فرد دارا کیدر هر 

 یو فرهنگ یشغل ،یخانوادگ یتهایمسئول

در نظر  زیو امثال آن است، ن

 . (1395،)رومیانی وهمکارانگرفت
 

 های یک شهروند سالمویژگی

هر فردی در جامعه زمانی که مایل باشد 

سالمت ی خود برای های بالقوهبه ظرفیت

باید در پرورش ابعاد شخصیتی خود  برسد،

در جهت شکوفا ساختن استعدادها  بکوشد و

برخی از  هایش تالش کند.مندیانوتو

توان به قرار ها را میترین ویژگیاساسی

 زیر نام برد:

یک شهروند سالم از استقالل خود دفاع  -

 کند ونسبت به آن آگاه است.می

 ها،ییبر مبنای آگاهی از توانا -

هدفشان،کیفیت  ها وخواست امیال،



کنند و محیط خود را درک می رفتارها و

ها واعمال خود را با واقعیت رویه

کار نیستند آنها سازش کنند.هماهنگ می

 بلکه سازگار با محیط هستند.

، در برابر پیشامدها یک شهروند سالم -

چنین  کند،و وقایع معمول احساس قدرت می

ی در مقابل وقایع سخت فردی در زندگ

کند اما گرفتار گاهی احساس قدرت می

به همین  شود واحساس یأس وناامیدی نمی

دلیل توانمندی خود را سریعأ به دست 

 آورد.

این مسأله کمتر  است و از زندگی راضی -

احساس رضایت  ها بستگی دارد وبه موقعیت

بیشتر نوعی خوشبختی به کل زندگی  او،

 است.

تواند با دیگران می ،ند سالمیک شهرو -

ای صمیمانه چنان روابط دوستانه و آن

ها برقرار سازد که هم خود از این دوستی

حبت او های صهم طرف احساس رضایت کند و

)آتش از دوستی با وی لذت ببرند و... 

 .(1394پور وکاظمی،

 

)آتش پور عناصر کلیدی شهروند جهانی

 (1394وکاظمی،
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 یآموزش شهروند ینظر یکردهایرو
 نیدر ا :کیمدارس دمکرات کردیرو الف(

در آموزش  یمدرسه نقش اصل کردیرو

آموزش  کرد،یرو نیدارد. درا یشهروند

تواند به  یم یو مدن یشهروند میمستق

آموزان کمک دانش یدانش شهروند شیافزا

 یموجب بهساز مأکند. اما لزو یفراوان

 نیا در .شودینم ینگرش و رفتار شهروند



به عنوان  قتیمدارس در حق کردیرو

 تیشوند که تربیدر نظر گرفته م یمؤسسات

 هیو اول یهدف اصل ،یو مدن یشهروند

رو  نیو هم از ا دهدیم لیآنان را تشک

 یو دموکراس یخود نماد مردم ساالر دیبا

 .باشد
 :مدنی – یاسیس میآموزش مستق کردیروب(

آن است که آموزش  کردیرو نیا یاصل دهیا

-استیمطالعه دولت و س قیاز طر یشهروند

و ارزش ها که حکومت بر  هایخط مش ها،

. در باشد یم ریاست، امکان پذ یآن مبتن

 یاساس میمطالعه مفاه دگاه،ید نیا

در دروس مرتبط همچون  مدنی – یاسیس

 یبرا یعلوم اجتماع ات،ی، ادب خیتار

 نیاست تا از ا یدانش آموزان ضرور

 یهاتیرهگذر، دانش آموزان حقوق و مسئول

مردم ساالر درک کنند  جامعه کیخود را در

 یاجامعه نیحال در توسعه چن نیو در ع

  .کوشا باشند

 کردیرو نیا :یمسائل اجتماع کردیروج(

و شناخت  یمشکالت اجتماع یرو شتریب

-یهمچون ب یمؤسسات متمرکز است و مباحث

فقر،  ض،یتبع ت،یخشونت، جنا ،یعدالت

هستند که در  یجنگ، و ترور نمونه مسائل

  .در کانون توجه قرار دارد کردیرو نیا



 اساس بر :محور –آموزش قانون  کردیرود(

 کی یبرا ی، سواد قانون کردیرو نای

 یمحسوب م یضرور یشهروند خوب ، امر

فهم قانون و مراحل  رو نی. از اشود

. است دیمورد تأک کردیرو نیدر ا ییقضا

آموزش قانون  یبر رو این رویکردتوجه 

در درجه اول و سپس آموزش و  یاساس

و  یالتی، ا یحکومت مل نیقوان یریادگی

 (.1389، یفراهان ینیاست . ) فرمه یمحل

در  (:یخینظام دار)پژوهش تار کردیروه(

 یبه معنا یآموزش شهروند کرد،یرو نیا

 یها تیحقوق و مسئول میآموزش مستق

پرورش  به شتری، بلکه بستین یشهروند

دانش  یو تفکر انتقاد یابعاد عقالن

 کردیرو نیدر ا .شود یآموزان توجه م

 یهاست که با آموزش روشا آن یهدف اصل

 یپژوهش یو توانا ساز قیتحق شرفتهیپ

را در  یشهروند تیدانش آموزان ، قابل

 نیا انی. به رغم حامآنان پرورش دهند

رابطه  یو شهروند خیتار نی، بدگاهید

 یریادگیدر صورت  رایوجود دارد ز یمحکم

توانند ی، دانش آموزان میخیتار یهاروش

ها و درباره ارزش قیحقا یبر مبنا

حسنی و ) .کنند ضاوتق میمفاه

 (.1394وجدانی،
 



  رانیدر ا یشهروند تیموجود ترب کردیرو
 تیموجود ترب کردیرو رسدینظر م به

 کردیاز رو یقیتلف رانیدر ا یشهروند

و  ی،مدن یاسیس میمستق یآموزش یها

 تیاست که به دنبال ترب یانتقال فرهنگ

و  ینید ،یاخالق یایبا سجا یشهروندان

 یاسیو س یبه لحاظ اجتماع که گرارزش

است.  ،باشند دیموثر و مف یافراد

 جامعه گرا، یکردی، روغالب کردیرو

انسان گرا و و اخالق محور است که رشد 

 مد یو مذهب ینید یفضا کیرا در  یفرد

 یآموزش کردیقرار داده است. در رونظر 

 ینظام آموزش ،یمدن یاسیس میمستق

را در سه  یمدن -یاسیس میمستق یهاآموزش

و  یشهروند یمهارت ها ،یبعد دانش مدن

در  یو مشارکت مدن یشهروند یهاارزش

 ات،یادب خ،یدروس مرتبط همچون تار لبقا

به دانش آموزان را در  یعلوم اجتماع

 دگاهیدهد. در دیدستور کار خود قرار م

مدرسه  فهیوظ زین یفرهنگ یانتقال

سنت ها و  ،هاارزش یالقا ایانتقال 

دانش  لهیشده به وس رفتهیپذ اتیاخالق

 تیترب دگاهید نیآموزان است. در ا

کامال  یروشها یریبکارگ قیافراد از طر

نظور ساختار و کنترل شده به م یدارا

است که توسط صاحب نظران  یانتقال فرهنگ

 یادهی ی. معلم مرجع اصلاست شده هیته



او انتقال  تیولئاست و مس یریادگی -

-مختلف به دانش یهاها و نقشدانش، ارزش

 ینیآموز است.)فرمه

آموزش و پرورش  نظام  .(1389:یفراهان

حقوق، در  نیا میعالوه بر آموزش و تعل

 فیدهد و هم وظا یم ادیواقع هم حقوق را 

را در درون دانش  فیوظا ریو سا یشهروند

نظام عالوه  نیسازد. ایم نهیآموزان نهاد

 یآموزان با حقوق اجتماعدانش ییبر آشنا

 فیوظا امرور ب هخود، آنان را ب

 قیشهروند از طر نخود به عنوا یاجتماع

کردن رفتار و نگرششان آشنا  نهینهاد

افراد  یریدر جامعه پذ یکرده و سهم

 . (1394،)بهرامیکندیم فایا

 

ریزی آموزشی برای شهروند جهانی برنامه

 بودن

شهروند جهانی بودن یک موضوع انتزاعی 

ای است که زمینه بلکه واقعیت و نیست،

از ابتدای تحصیالت رسمی باید وارد 

این  ،به همین دلیل سیستم آموزشی شود.

پیش از آموزش حتما باید از سنین 

پایان  تا و سالگی(شروع شود5دبستان )

سالگی(ادامه 19وران نوجوانی)د

 .(1395فزونی شره جینی و همکاران،)یابد

 عمر متما به طمربو یندافر یک یندوشهر



در  ادرـفا ۀـهم ،تـجه همین بهو  ستا

 زشموآ مندزنیا دخو ندگیز لوـط ماـتم

 حلامردر  یندوشهر با متناسب های

 زانموآ شـندا. ستندـه ندگیز نگوناگو

 یها مینهدر ز که هستندآن  مندزنیا نیز

و درک  شـنو دا اعیـجتما شدر ،خالقیا

 ،ببینند زشموآ ن،جهااز  عینیو  تـسدر

 به طمربو یهایتصمیمگیر متمادر 

 جامعهو  هـسرمدو  هـخاندر  ناـشدخو

 به ،ندوشهر یک انعنو بهو  کنند کترمشا

 اعیـجتما تمناسبادر  لفعا تیرصو

. گیرند ارقر نشادخو الحوا اـب بـمتناس

و  نکادکو به باید ورشپرو  زشموآ

 ل،نی مسئواندوشهر تا کند کمک نناانوجو

 روـمدر ا لاـفع کنندگانی کترمشا

 ،یـفرهنگو  اعیـجتما دگیـنز

و  مند عالقهو  قـموف دگانیـگیرندیا

 به قابل اعتماد متکی به خود و یادفرا

 (1390مهر و همکاران، حسینییند.)رآبا

 بیترک ازمندینوجوانان و جوانان ن

و  یفکر یهایستگیاز شا یا دهیچیپ

و  یگوناگون نظر یهاو مهارت یرفتار

مستقل خود هستند  یآغاز زندگ یبرا یعمل

نقش خود در کمک به آنان  دیو مدرسه با

کند تا  فایا دهیجیامور پ نیرا در ا

 ندوارد شو یاجتماع یبتوانند به زندگ



شهروند  کیو نقش مستقل خود به عنوان 

 (1395،)رومیانی کنند فایمسئول را ا

 یکی بخو انندوشهر تربیت وزهمرا

 زشموآ سمیر يهامنظا ظایفو مهمتریناز 

 گفت انبتو شاید .هاسترکشو ورشپرو 

را  نیانگر یناها رشوـک تمامی وزهمرا

 ايبررا  دخو جدید نسل چگونه که نددار

 ،مفید ندوهرـش یک انعنو به ،ندگیز

در  لفعا کترمشا يهاو روش کنند دهماآ

 ناـنآ هـبرا  اعیـجتما ندگیز

 ،معاجو متمادر   وزهمرا د.ـنزبیامو

 يهادنهااز  یکی ورشپرو  زشموآ

 ارسمد نیز نمیا یندر ا .تـسا اعیـجتما

 خلۀامد ايبر مهم اريبزا انوـعن هـب

غیاثوند ).ندرومی رشما به جتماعیا

،1394)  

 

در مدارس  یآموزش حقوق شهروند اهداف

  ییابتدا
 تربیتو  تعلیم برجستهدان تاریخ «بوتس»

 ستهدو د بهرا  يندوشهر تربیت افهدا

 دتحاو ا تحدو»  های مرتیط بافهد ساسیا

 با مرتبطهای و هدف«  جامعهدر 

 یرمجموعهو ز کندتقسیم می  «ییاتکثرگر»

-می بر یلذ حشر بهرا  هااز آن  هریک

 : ردشما



 شامل :جامعهدر  دتحاو ا تحدـ و 

و  رتقد ي،برابرو  ويتسا ،لتاعد

 ايبر شخصی املزا ،کترمشا ار،قتدا

 آن.  مانندو  عمومی هیاخیرخو

 ع،تنوآزادي،  شامل :ییاتکثرگرـ   

 قحقو ،شخصی قحقو ،شخصی حرمتو  حریم

)آیتی و  ...و  بشر لمللیا بین

 (.1394نادری،

 م،سو نجها يهارکشواز  برخیدر 

 يندوشهر تربیت مهم افهداز ا فهرستی

 ستا هشد شتال هاو در آن  ستا هشد ینوتد

 يها یژگیو ،ها وتتفا اريگذوفر با تا

به  بکشند. تصویر بهرا  انندوشهر مهم

 در مطالعه ای«فتحی واجارگاه»همین سان 

 سهدر  انیرا جامعه ايبررا  افهدا ینا

های رت»مها «يمدن گاهیو آ شناخت »یحیطه

 دهنموطبقه بندی «مدنی بینش» و «مدنی

 (1392،تمجید تاش ومجلل چوبقلوست.)ا

 

 برنامهدر  يگیردیاـ  هیددیا يهاروش 

 یندوشهر تربیت سیدر

 تربیت سیدر برنامه ايمحتو یسرتددر 

 می رکا به نگوناگو يهاروش  يندوشهر

 ینا ايبردو روش  ه،گارجاوا فتحیرود، 

روش  ترین سّنتی ؛کندمی معرفی رمنظو

در  که تیدعا یا حفظیاز روش  ستا رتعبا



 برنامه ايجرا به نسبت نمعلماروش،  ینا

-می امقدا نیاسخنر طریقاز  سیدر يها

 نشدا یشافزدر ا هشیو ینا ماا ،نمایند

و  اردگذمی تأثیر وديمحد هعد سیاسی

 .اردگذمی تأثیر هاآن يهاشنگر به کمتر

در  سّنتی يهاروش  ساییرنا به کنشوادر 

و  يندوشهر يهارفتار يگیردیا دیجاا

 روش، ینا به زانموآ نشدا شتناند عالقه

 يهارکشواز  برخیدر  يجدیدتر يهادیکررو

 هاآن جملهاز  که ستا هشد تجربه نجها

 دنکر هگاآ بر مبتنی که ستا هاییروش

-حلو راه  الیلد ،مسائلاز  زانموآنشدا

 حل طریقاز  جتماعیا    مسائل يها

 يهاسیاست ست.ا گفتگوو  بحث ،مسأله

 ديیاز يهافرصت نداتومی یسرتددر  لفعا

و  کترمشا ،تفکر ايبر زانموآنشدا ايبر

 یناز ا دهستفاو ا نماید دیجاا پرسش

 ،مدنی نشدا يتقاار به منجر ها سیاست

در  مدنی کترمشاو  تتمایال ،ها رتمها

 ايبر صلیا يهافرصت همچنین ودرس  سکال

 کندمی دیجاا السؤ نپرسیددادن و  شکل

 زانموآ نشدا که شد هداخو باعث ینو ا

 یشافزا به منجرو  کنند حمطررا  نشادخو

و  نشدا يتقاو ار يگیردیا ايبر هنگیزا

 چنین.  دشو انگیرافر جتماعیا يهارتمها

 یناز ا ترموّفق نظر به لفعا لعملراستود

 زانموآ نشاز دا گیدسا به که ستا



 مانند موضوعاتی تا دشو ستهاخو

 شتهدا دیا بهرا  لتیدو يهارساختا

را  تمرین قهور خالی يجاها یاو  باشند

ر نمایند)تمجید تاش ومجلل پ

 (.1392چوبقلو،

و  جادیا یروش ها نیاز مهم تر برخی      

در مدرسه عبارتند  یمهارت شهروند تیتقو

آشناکردن دانش آموزان با . ۱از: 

آشناکردن . ۲و مقررات جامعه  نیقوان

آموزش . ۳ یدانش آموزان به حقوق شهروند

. ۴به دانش آموزان  یاخالق و ادب اجتماع

و حفظ  یانضباط اجتماع تیآموزش رعا

آموزش کمک به همنوعان . ۵ یعموم لاموا

 ،یو شهروندان بدون توجه به مکان زندگ

و... رنگ، نژاد، مقام و ثروت. 

 (.1389)هاشمی،

 

 گیرینتیجه

 يجدید راتنتظاا به واسطه جهانی شدن،

و  سمیر ورشپرو  زشمواز آ هیژوبه 

و  سمیرغیر ورشپرو  زشوـماز آ همچنین

 وزهمرو ا ستا گرفته شکل سهرمداز  رجخا

در  اتتغییر بشتاو  سرعتي واسطه به

 سرنوشت نشد بستهو وا فـمختل ياـهزهوـح

 یکدیگر به هاتحکومو  ها سازمان ،ادفرا

 یهاشزموآ که سدرضروری به نظر می



 سیدر هابرنامهدرنیز جهانی يندوشهر

 ،رساختاو  دگیر يجا ورشپرو  زشموآ

متناسب  ،محتوای تعلیم وتربیت اهداف و

با تغییرات بازنگری شود ودر کنار 

 ی جهانی شدن،های مختلف به پدیدهنگاه

شدن  نظام آموزش وپرورش با پذیرش جهانی

جدای از تفاسیر  به عنوان یک واقعیت،

روشن  ،از آن های مختلفبرداریوبهره

بینانه به ایجاد وعمق بخشیدن به نگرش 

مورد پذیرش خود وهمچنین به ایجاد 

 ها وتوانمندیها ،مهارتوارتقای آگاهی

در مورد نظام ارزشی خود متناسب با 

طبق  ی جهانی واوضاع آن بپردازد.جامعه

انجام شده، ضرورت آموزش حقوق  قیتحق

از جمله موضوعات مهم برنامه  یشهروند

باشد و  یو مدارس م ینظام آموزش یدرس

 یمعلمان و دست اندرکاران نظام آموزش

کنند.  یم فایا نهیزم نیدر ا ینقش مهم

دانش  یبرا یحقوق شهروند نیآموزش ا

تنها با  رایدارد ز یاتیآموزان نقش ح

کامل از آنها  یگاهحقوق و آ نیشناخت ا

و عمل به آنها خواهند توانست نظام 

بر عدالت و  یشهروند که مبتن -ندهینما

و حق  یو داشتن آزاد نیقوان یاجرا

 یباشد را در جامعه  یمشارکت و ... م

 یخود محقق سازند و از بنا شدن جامعه ا



کنند.  یریجلوگ یترعی –با نظام ارباب 

مختلف از جمله،  ینهادها نیبنابرا

 دیمدارس با ژهیخانواده، دولت و به و

مورد انجام  نیدر ا یشتریب یزیبرنامه ر

 دهند.

 

 پیشنهاد

 قالبدر  شهروندیتربیت  مفاهیم ئهارا.1

 مفاهیمو  رشعاا ،ها نستاداات،خاطر

 تاثیرو  بهتر یافتدر جهت جتماعيا ابجذ

 .زانموآ نشدا  توسط بیشتر يپذیر

در  يندوشهرت تربی مفاهیم زشموآ ع.نو2

 هیدگااز د بیشتر انیرا شيزموآ منظا

 هیدگاد ینو در ا دگیر می تنشا سنتي

  ميداده  زشموآ منفعل رتصو به مفاهیم

و  سملمو رتصو به زموآ نشدا كه دشو

 ینابنابر. نیست عموضو گیردر مستقیم

 مفاهیم زشمودر آ لفعا هشیواز  دهستفاا

 نتایجاز  دهستفاا شگستر همچنینو 

-ميآن  يپیگیرو  جامعهدر  لفعا زشموآ

 .ددگر قعوا ثمر مثمر تواند

 تربیت مفاهیم زشموآ بحثدر  .3  

 رتصو به نندیشیدا زشموآ ،يندوشهر

 قایعو به نهدانقا یدد شتنو دا دينتقاا

 جتماعيا قحقوو  سیاست ،لتاعد ،جتماعيا



 مباحث زشموآ ايمحتو یشافزا به نداميتو

  كند. كمك

 

  منابع

سید  پور،.آتش1

های شهروندی، (مهارت1394،احسان)حمید،کاظمی
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(جایگاه 1394،فاطمه) نادریمحسن،.آیتی،2

نیروی انتظامی)تربیت شهروندی وفرهنگ 

های درسی دوره ترافیکی(در کتاب

ابتدایی،فصلنامه دانش انتظامی خراسان 

 .1،شماره4جنوبی،سال

بررسی نقش (1394.بهرامی،انوشیروان)3

وجایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی 
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 مجلل چوبقلوالهام،.تمجیدتاش،4

(بررسی تطبیقی فرایند تربیت 1392،محمدعلی)

شهروندی برای دانش آموزان دوره راهنمایی 

پژوهشی تحقیقات -تحصیلی،فصلنامه علمی

 مدیریت آموزشی،سال سوم،شماره دوم.

سیف علی،ینی مهر،.حس5

 شریعتمداری،عزت هللا،نادری،مریم،نراقی،

های شهروندی مورد نیاز (مهارت1390علی)

آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی دانش

تحصیلی،فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی 



دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،سال 

 .4پنجم،شماره

(تحلیل 1394فاطمه) وجدانی،محمد،.حسنی،6

های مطالعات اجتماعی محتوای کیفی کتاب

دوره ابتدایی از منظر تربیت 

پژوهشی تربیت -اخالقی،فصلنامه علمی

 .25،شماره12اسالمی،سال

 نصاری،پروانه،ولوی،یونس،.رومیانی،7

(آموزش شهروندی،حقوق شهروندی 1395وحیده)

های زندگی در مدارس با تاکید بر ومهارت

 ضرورت واهمیت آموزش.

(آموزش شهروندی در 1394ند،احمد).غیاثو8

مدارس شهر تهران؛آثار وپیامدها،فصلنامه 

ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،شماره برنامه

23. 

های رنامه(ب1390.فتحی واجارگاه،کورش)9

درسی تربیت شهروندی:اولویتی پنهان برای 

-نظام آموزش وپرورش ایران،مجله علمی

 پژوهشی علوم انسانی.

(الگوی 1395ی،محسن).فرمهینی فراهان10

تربیت شهروندی فضیلت گرای ارتباطی:الگویی 

برای تربیت سیاسی واجتماعی،پژوهش در 

،دوره 24مسائل تعلیم وتربیت اسالمی،سال

 .31جدید،شماره

 ،پیری،،رضاجینی.فزونی شره 11

های برنامه (چالش1395سیروس)،اسدیانموسی،



درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در 

اجتماعی براساس مدل -روندیتربیت شه

تایلر،فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی 

 .7،شماره4،سال 

.کرم 12

افروز،شریعتمداری،نراقی،محمدجواد،علی،مر

(طراحی الگوی برنامه درسی تربیت 1390یم)

آموزان دوره راهنمایی شهروندی برای دانش

پژوهشی تحقیقات -تحصیلی،فصلنامه علمی

 .2،شماره3مدیریت آموزشی ،سال

 ادیب منش،فرهاد،.کریمی،13

(تعلیم وتربیت شهروندی ،مجله 1393افشین)

 .3،شماره16رشد آموزش علوم اجتماعی،دوره

(آموزش شهروندی ملی 1385آبادی،حسین).لطف14

وجهانی همراه با تحکیم هویت ونظام ارزشی 

آموزان،فصلنامه نوآوریهای دانش

 .5،سال17آموزشی،شماره

(تحلیل برنامه 1387چوبقلو،محمدعلی).مجلل15

ی مقطع ابتدایی نظام آموزشی درسی اجرا شده

جمهوری اسالمی ایران از بعد تربیت 

شهروندی،پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد 

 .17اسالمی واحد بجنورد،شماره

(بررسی میزان 1389.هاشمی،سیداحمد)16

استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در 

تعلیمات اجتماعی دوره  محتوای کتابهای

راهنمایی از دیدگاه دبیران،فصلنامه رهبری 



ومدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .1،شماره4گرمسار،سال

 

 

 

 

 


