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  تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیررسمی 
  در تربیت شهروند دموکراتیک

  
  1طاهره جاویدي
  2مرضیه عالی

  
آمـوزش غیررسـمی نیـز همچـون      تربیـت قائـل هسـتند    وبا توجه به اینکه غالب متخصصان و مر بیـان تعلـیم   

ایـن مقالـه    ،اي ایفـا نماینـد  تواند در تربیت شهروندان دموکراتیک نقش عمدهآموزش و پرورش رسمی می
سازي نقش آموزش و پرورش غیررسمی در تربیت شهروند دموکراتیک را کانون توجه خویش قرار روشن

ر این مقاله عبارت است از اینکه، در آموزش و پرورش غیررسمی بر این اساس سوال اصلی ما د. داده است
منظور پاسخگویی بـه  رو بهمنظور تربیت شهروند دموکراتیک باید از چه راهبردهایی استفاده نمود؟ از اینبه

این مقاله ضمن توضیح ملزومات اساسـی شـهروند دموکراتیـک، یعنـی دانـش، مهـارت و        سوال مذکور در
گیـرد و  نقش آموزش غیررسمی در تربیت شهروند دموکراتیک مورد تحلیـل قـرار مـی   منش دموکراتیک، 

توانـد  یک از ابعاد تربیت شـهروند دموکراتیـک مـی   آنگاه این مسئله که آموزش غیررسمی در تقویت کدام
هـاي  در بخـش پایـانی ایـن مقالـه روش     .شـود تـري  ایفـا نمایـد، بررسـی مـی     تر و یا پررنـگ رنگنقش کم

ــادگیري مشــاهده( الگوســازي اجتمــاعی ــراي تمــرین  (، روش فضاســازي )ايی ایجــاد فضــاهاي مجــازي ب
بحـث و گفتگـوي انتقـادي پیرامـون ابعـاد و      ( و روش بحـث و گفتگـوي انتقـادي    )شهروندي دموکراتیـک 

هـاي آمـوزش و پـرورش غیررسـمی در     هـایی از روش عنـوان نمونـه  به) اهمیت تربیت شهروند دموکراتیک
 .شهروند دموکراتیک مطرح شده است تربیت

  

آمـوزش و پـرورش غیررسـمی، تربیـت دموکراتیـک، دانـش دموکراتیـک، مهــارت         :کلیـدي هـاي  واژه
  دموکراتیک و منش دموکراتیک

  

                                                                                               
  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. 1
  دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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  مقدمه 
احیاء حقوق عامه مردم به منصه ظهور رسیده است، تحقق جامعه  نظورجمهوري اسالمی ایران که به مدر 

در کانون  و این امر اکثر مسؤوالن و سیاست مداران و اندیشه وران قرار گرفته مورد توجه، دموکراتیک
معهذا، تحقق چنین جامعه اي در گرو داشتن  .اقتصادي و آموزشی واقع گردیده است،اصالحات سیاسی

شهروندان دموکراتیک است، افرادي که با دانش، مهارت و منش دموکراتیک آشنا بوده و آمادگی 
   .عرصه هاي مختلف تصمیم گیري و برنامه ریزي در باره اداره امور کشور را داشته باشند حضور فعال در

ازاینرو، تربیت شهروند دموکراتیک می تواند به عنوان یکی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت 
ی، گرای به عبارت دیگر پرداختن به اموري چون مشارکت. جمهوري اسالمی ایران در نظر گرفته شود

توسعه نهادهاي ارتباطی، پاسخگو بودن در برابر ملت، تأمین حقوق شهروندي، حاکمیت قانون، رقابت 
مستلزم آن است که نظام تعلیم و تربیت کشور، با عزمی بنیادین براي پرورش شهروندانی   سالم و مانند آن

این میسر نیست، مگر آنکه مناسب و مؤثر به منظور زندگی و ایفاي نقش در چنین فضایی اقدام نماید و 
. اي و به عنوان هدف اساسی در نظام آموزش و پرورش ایران دنبال گردد مقوله تربیت شهروندي به گونه

به منظور تحقق چنین هدفی ضروري است از یکسو همه قلمرو آموزش و ) 108،ص1378محمدي، (
گر  تصور روشنی از مفهوم تربیت پرورش اعم از رسمی و غیر رسمی مورد توجه قرار گیرد و از سویی دی

  .شهروند دموکراتیک  حاصل شده و راهبردهاي اساسی تربیت شهروند دموکراتیک شناسایی شوند
با نظر به موارد مطرح شده و با توجه به هدف مولفین، در این مقاله، ابتدا مفهوم شهروند دموکراتیک، 

دموکراتیک در جمهوري اسالمی، ابعاد تربیت ویژگیهاي شهروند دموکراتیک اصول تعلیم و تربیت 
شهروند دموکراتیک و روشهاي تربیت دموکراتیک تبیین گشته و سپس روشهاي و مولفه هاي آموزش 

   .غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است
  

  مفهوم شهروندي
شده و مباحثی پیرامون حقوق و مسئولیتهاي  واژه شهروندي از اوایل قرن هجدهم بطور وسیع مطرح

اما همچنان مفهومی پر مناقشه بوده بطوریکه در برخی از کشورها . شهروندي مورد مداقه قرار گرفته است
شهروندي بر مبناي محل تولد فرد تعیین می گردد و در برخی دیگر  تعیین شهروندي بر اساس تابعیت 

درسایر کشورها . به آن حق تعیین تابعیت فرزندان می گویند والدین مشخص می شود که در این صورت
هر دو مورد را مبناي تعیین شهروندي قرار می دهند و بر مبناي آن حقوق و وظایفی را براي آن تعیین می 

نکته مهم در این  مفهوم آن است، با . نمایند، به عنوان مثال حق راي مختص شهروندان یک جامعه است
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اجتماع تنوع زیادي بین شهروندان وجود دارد و آنها از نظر نژاد، قومیت، زبان، مذهب وجودي که در یک 
و طبقه اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند همۀ آنها وراي تفاوتها، داراي یک هویت یکسان و آن 

  ). 1، 2000، 1پاتریک(شهروندي هستند 
باشد  برخوردارق برابر با سایر هم وطنان خودطبق قوانین جمهوري اسالمی ایران شهروند ایرانی باید از حقو

و سال خوردگان بهره  و به تدریج که رشد می کند از حقوق ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن، 
وقتی شهروندي در انواع فعالیت هاي فردي و اجتماعی شرکت می کند، این به معناي آزادي و . مند شود

حقوق و مسئولیت هاي . مل در ذیل مسئولیتها و حقوق مساوي استقدرت انتخاب و تصمیم گیري و ع
براي مثال، اگر همه ما حق حرمت و کرامت داریم سایر افراد نیز از چنین حقوقی . شهروندي متقابل است

  ). 13، 1385لطف آبادي،(برخوردار هستند و ما نیز مسئول رعایت حقوق و حرمت و کرامت آنان هستیم 
ي از دیدگاه برخی اندیشمندان چون ارسطو توان ادارة عمومی جامعه است، بطوریکه وجه اساسی شهروند

فردي است که «برخی دیگر بیان نموده اند شهروند . شهروند باید در حکمفرمایی و فرمانبرداري سهیم باشد
وي در یک رابطه ي متقابل با دولت قرار دارد ، که از سویی داراي حقوق سیاسی و مدنی است، و از س

  )54، 1367گیدنز،(».دیگر، در برابر دولت وظایفی به عهده دارد
بطور کلی از نظر تاریخی میتوان دو رویکرد در خصوص چگونگی تصور از وازه شهروند، مورد شناسایی 

قرار داد که منشاء بسیاري از اختالف نظرهاي موجود در باره مفهوم شهروند را در این دو رویکرد می توان  
  :ود این دو رویکرد عبارتند ازجستجو نم

و تنها از . در این رویکرد، عمدتا تصور منفعالنه اي نسبت  به شهروند وجود دارد: رویکرد سنتی ) الف 
افراد به وفاداري   –طریق جریان جامعه پذیري، که به ویژه به وسیله نهادهاي تربیتی وخانواده انجام می شود

عمده ترین موضوعات مهم در این رویکرد، پرداختن به . گردند نسبت به کشور و دولت خود ترغیب می
همه این جریانات، شهروندان را آماده می کنند تا نقش منفعالنه خویش را . تاریخ و سنت هاي ملی است

یعنی اینکه . البته ماهیت آموزش سنتی نیز در اشاعه چنین فرهنگی بی تاثیر نیست. در جامعه به انجام رساند
ش سنتی نیز مشارکت سیاسی و فعاالنه در جامعه را مدنظر قرار نداده بدین ترتیب بطور غیر نظام آموز

مدارس سنتی بر اساس اصول دموکراتیک، . مستقیم از انواع بی عدالتی هاي اجتماعی حمایت می کند

                                                                                               
1 _ Patrick, John J 
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ه بر مدیریت نمی شوند و در حقیقت محیطی را ایجاد می نمایند که درآن دانش آموزان رفتارهایی را ک
  ).  2004 ،1دي( خالف مشارکت دموکراتیک است یاد می گیرند 

در این رویکرد، بر خالف رویکرد اول  براي شهروند نقش فعاالنه اي  در نظر گرفته : رویکرد فعال ) ب 
همواره فرصت هاي زیادي وجود دارد که در آن شهروندان می توانند در صدد بررسی  وازاینر. می شود

موضوعات مهم روز و اشاعه فرهنگ مشارکت جویی در اصالح جامعه در سطح محلی، ملی و حتی 
همچنین، در این رویکرد هر کسی حق دارد عقایدش را آزادانه ).  2005، 2سرز و هبرت(جهانی برآیند 
).  2003، 3لوستیو و آپیس( یدگاه هاي خود را در قالب چارچوب هایی ارائه و پیگیري نماید بیان کند و د

فواید بسیاري  چنین جوامعی به اهمیت مشارکت مدنی واقف بوده و می دانند که آگاهی و مشارکت مردم، 
موکراتیک، مشارکت بدین دلیل آنها تالش می کنند تا با استقرار نظام هاي د. را براي آنها به دنبال دارد

  .توسعه بخشند) به ویژه جوانان (شهروندي افراد جامعه خود را 
همچنانکه مالحظه می شود، بر اساس رویکرد دوم، برخورداري شهروندان از بسیاري از فعالیتها از قبیل 
تفکر انتقادي می تواند ضرورتی مهم در مشارکت فعاالنه و موثر آنان در جامعه دموکراتیک محسوب 

. بر اساس رویکرد دوم، تربیت شهروندي دموکراتیک به عنوان موضوعی مهم، مورد توجه می باشد. شود
از اینرو، در راستاي تربیت شهروندي استراتژي آموزشی باید به گونه اي طراحی شود که این نوع قابلیتها 

  .در بین افراد جامعه اشاعه یابد
ن حاضر، نخست باید ملزومات مشارکت شهروندان را بنابراین تربیت  شهروند دموکراتیک در زما 

آنگاه، جامعه باید این مجال را به طور گسترده اي براي شهروندان . شناسایی نموده و آنها را آموزش دهد
 .فراهم نماید تا آنها بتوانند در مسائل اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره مشارکت فعاالنه داشته باشند

... تاریخ، شناخت اهمیت ادبیات اصیل، کاربرد و نقد هنرها، پژوهشهاي فلسفی، و  بطور کلی، مطالعه
و سی وي  1373 کوهن،(مقتضیات فکري مردمی هستند که می خواهند خردمندانه بر خود حکومت کنند 

  )1385به نقل از جاویدي  2001تاس، 
  
  

                                                                                               
1 _ Dee.Thomas S 
2 _ Sears Alan and Yvonne Hebert 
3 _ Losito,Bruno and Annamaria D Apice 
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  ویژگیهاي شهروند دموکراتیک
با توجه به آنچه که در تبیین مفهوم شهروند دموکراتیک و اهمیت نقش آموزش در تربیت آن مطرح شد،  

شهروند شناخت دقیق خصوصیات شهروند دموکراتیک می تواند یکی از مهم ترین ارکان تربیت 
  :دموکراتیک محسوب شود که اهم این ویژگیها عبارتند از

 
مشارکت فعاالنه و مسئوالنه به   دانایی به عنوان مهم ترین ویژگی شهرونددموکراتیک،: آگاه بودن) الف 

دانایی عبارت از داشتن آگاهی در زمینه موضوعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی در سطح . شمار می رود
ین المللی است، که به عنوان پیش نیازي اساسی براي شهروندي دموکراتیک به شمار می ملی، ب محلی، 

اصوال تصمیم گیري هاي مهم جامعه اغلب نیاز به شهروندانی دارد که قادر به درك اطالعات وسیع . رود
  .سطح جامعه، گزارشات و بررسی ها باشد

ند قوانین را حتی اگر مغایر بانفع شخصی او شهروند دموکراتیک باید بتوا: رعایت فعاالنۀ قوانین)ب 
قانون  عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می . باشد، در زندگی به کار گیرد

قانون مداري فرایند . مداري به معناي گردن نهادن به روال ها و منفعل بودن نیست -از اینرو، قانون. سازد
راي وصول به اهداف کالن زندگی اجتماعی و سپس تالش منطقی براي اصالح هر بسط شعور شهروندي ب

گونه قانونی است که امکان استفاده بیشتر را از امکانات و استعدادها فراهم ساخته و زمینه پیشرفت و ترقی 
  . را میسر سازد

. یک می باشدمسئولیت پذیري یکی دیگر از ویژگیهاي شهروند دموکرات :مسئولیت پذیري و تعهد) ج
همکاري در فعالیتهاي عمومی، توجه به آثار کارها و : برخی از نمودهاي مسئولیت پذیري عبارتند از

رفتارهاي خود بر امنیت و رفاه دیگران، عالقه و توجه به نسلهاي آینده، و حساسیت نسبت به تصمیمات 
  ).45، 1،2000شوراي همکاریهاي فرهنگی اروپا(سیاسی و اجتماعی

جامعه هاي گوناگون محلی و ملی و جهانی  شهروند دموکراتیک عالوه بر اینکه در: شارکت فعالم )د 
فعاالنه شرکت می نماید این مشارکت مسئوالنه نیازمند استفاده درست و منصفانه و مراقبت کننده از منابع 

ن ذینفعان در بانک جهانی، مشارکت را فرآیندي می داند که در آ. عمومی مادي و اجتماعی نیز هست
ایجاد و توسعه نوآوري ها و تصمیم گیري ها و منابعی که بر این نوآوري ها و تصمیم گیري ها موثرند 

بر این اساس مشارکت مردم و شهروندان فعل و انفعالی است که براي شهروندان این . نفوذ و کنترل دارند
                                                                                               

1 _ COUNCIL FOR CULTURAL CO-OPERATION (CDCC) 
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خط مشی هایی که بر کل جامعه موثر  امکان را فراهم می کند، در قاعده سازي و فرمول بندي سیاست و
  ). 2003، 1مک ایوان( است، شرکت جویند 

یکی از ویژگیهاي بسیار مهم شهروند دموکراتیک، برخورداري از  :انتقاد گري و انتقاد پذیري) ه 
تفکر انتقادي فرآیندي است که به افراد کمک می کند که تا شیوه . روحیه انتقادگري و انتقاد پذیري است

سی دقیق آنچه را که به  آن معتقدند دریابند و با دالیل عقالنی موضاعات مختلف را مورد بررسی برر
چرا که، . جوامع دموکراتیک به افرادي نیازمند است که صاحب تفکرات منتقدانه باشند. انتقادي قرار دهند

شان را هیچ وقت تمام شده  یعنی آنها آینده خود و جامعه. متفکران منتقد پیشگامان تغییر در جامعه هستند
  ). 2،2002سامرز( تلقی نمیکنند

  
  :اصول تعلیم و تربیت دموکراتیک در جمهوري اسالمی

از آنجاییکه تربیت شهروند دموکراتیک  امري اقلیمی است و باید با نظر به شرایط بومی و بر اساس مبانی 
الزم است روشهاي تربیت شهروند آرمانی و اعتقادي حاکم بر نظام جمهوري اسالمی صورت گیرد، 

بر این اساس در این . دموکراتیک بر  اصول تعلیم و تربیت دموکراتیک در جمهوري اسالمی مبتنی شود
قسمت برخی از مهم ترین اصول تعلیم و تربیت دموکراتیک در جمهوري اسالمی ارائه می 

  ). 1385جاویدي،  (گردد
طبق : و عقالنیت دانش آموزان يرورش قوه خرد ورزاصل ایجاد زمینه هاي الزم به منظور پ -1

این اصل دست اندرکاران تعلیم و تربیت موظف هستند که زمینه هاي الزم جهت پرورش اندیشه ورزي  
  .در دانش آموزان را فراهم آورند

منظور این اصل اینست که، در نظام آموزش و پرورش اعطاي : اصل اعطاي آزادي توأم با مسئولیت -2
  .ي به دانش آموزان باید همراه با خواستن مسئولیتی از آنان باشدآزاد

براساس این : اصل ایجاد عدالت و توزیع منصفانه فرصتها و امکانات آموزشی بین دانش آموزان -3
همچنین . اصل، سیستم آموزشی باید برخوردي عادالنه با همه دانش آموزان و در همه زمینه ها داشته باشد

 .اصل باید هر گونه فرصت و امکان آموزشی را به گونه منصفانه بین فراگیران توزیع نمودبرمبناي این 

                                                                                               
1 _ Mc evan,Cheryl 
2 _ Summers,Jacqeline Y 
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منظور از این اصل این : مشارکت دانش آموزان ) ژرفاي(و کیفیت) گستره(اصل تقویت میزان -4
است که در فرآیندهاي آموزشی باید تا حد ممکن، زمینه هاي الزم براي مشارکت آگاهانه، خردمندانه و 

  .مسئوالنه اکثریت دانش آموزان فراهم آمد
بر اساس این اصل سیستم آموزشی باید زمینه هاي : اصل توجه به جنبه هاي انسانی و ارتقاي آن -5

الزم براي خود شکوفایی فردي، توجه به تفاوتهاي فردي، توجه به خواستها، نیازها و عالیق فردي، ایمان به 
قه به خودسازیهاي فردي و کسب فضایل اخالقی در دانش آموزان ، عال)خودباوري(توانمندیهاي شخصی

  .را فراهم نماید
این اصل بدین معناست که تا : اصل تحقق فعالیت هاي آموزشی در قالب فعالیت هاي گروهی -6

  .جائی که امکان دارد، فعالیتهاي آموزشی مدارس به صورت فعالیتهاي گروهی انجام گیرد
براساس این اصل، سیستم آموزش و پرورش  :بستگی بین دانش آموزاناصل ایجاد دوستی و هم -7

  .باید زمینه هاي الزم جهت ایجاد الفت و وحدت بین دانش آموزان را فراهم آورد
  

  :ابعاد تربیت شهروند دموکراتیک
با توجه به اصول تربیت دموکراتیک در نظام جمهوري اسالمی، تربیت شهروند دموکراتیک معطوف به 

و فعالیتهایی است که کودکان و بزرگساالن را مجهز به ویژگیهایی نمایند که به موجب آن بتواند اهداف 
  :ابعاد مهم چنین تربیتی عبارتند از .در یک جامعه دموکراتیک مشارکت فعاالنه داشته باشند 

  : دانش دموکراتیک -1
به صورت اختصار الزم به . دانش دموکراتیک به مجموعه دانستنیهاي الزم جهت شهروندي اطالق می شود

  : ذکر است که منظور از دانش دموکراتیک دانشی است که در پاسخ به پنج سوال ذیل ارائه می شود
  طریقه زمامداري، خط مشی هاي سیاسی و  زندگی دموکراتیک چه چیزهایی هستند؟

 سی چه چیزهایی هستند؟مبانی سیا

چگونه زمامداري از طریق قانونی که در اهداف، ارزشها و اصول دموکراسی گنجانده شده، شکل می 
 گیرد؟

 نحوه ارتباط بین کشورمان و دیگر ملتها در خصوص امور جهان چگونه است؟

  وظایف شهروندان در یک جامعه دموکراتیک چیست؟ 
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ادن به بعد هاي دانش دموکراتیک  و مجالی را جهت درگیر شدن این سئواالت می تواند جهت سازمان د
  )  1998برانسن،(افراد متفکر در حوزة چالش هاي اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد

   :مهارت دموکراتیک -2
هر شهروندي جهت . دومین عنصر اساسی تربیت شهروند دموکراتیک، اکتساب مهارتهاي مدنی می باشد

ش و انجام دادن مسئولیتهایش نه تنها بایستی مجموعه اي مدون مبتنی بر بدست آوردن حقوق خوی
سئواالت فوق را  فراگیرد، بلکه همچنین الزم است مهارتهاي مربوط به عقالنیت و مشارکت را نیز بدست 

تربیت دموکراتیک جهت فراهم ساختن زمینه مناسب براي چنین مهارتهایی باید بر ). 1998ودهیس،(آورد 
این مهارتها . ایی که شراکت مسئوالنه ، موثر و آگاهانه را در فرایند سیاسی بدنبال دارد متمرکز شودمهارته

  .می توانند در سه بخش زیر مقوله بندي شوند
. به مهارتهایی که مستلزم ارتباط برقرار کردن و همکاري با دیگران است اطالق می شود: 1تعامل •

همچنین تعامل یعنی .داشتن با همقطاران خویش راغب باشد بدین معنا که هر شخص نسبت به ارتباط
پرسیدن سئوال ، پاسخ دادن و مورد مداقه قرار دادن مودبانه و ایجاد ائتالف ها و حل تعارضات به روش 

 .صلح آمیز و عادالن

مهارتهایی است که مستلزم هدایت مستمر بحث ها در فرایند سیاسی و    :2زیر نظر قرار دادن •
همچنین این مهارت شامل جهت دهی عملکردهاي سطحی است که تعدادي از شهروندان . ستحکومتی ا

 .انجام می دهند

مهارتی مشارکتی است که به ظرفیت اثر گذاري در فرایند هاي سیاسی و   :3اثر گذاردن  •
دانستن این . حکومتی و هم قابلیت اثر گذاري در فرایند هاي رسمی و غیر رسمی حکومتی مربوط می شود

ممطلب ضرورت دارد که رشد مهارتی مشارکتی در اولین پایه هاي نظام مدرسه اي شروع می شود و در 
 .ه می یابدسراسر آن ادام

  : منش دموکراتیک  -3

                                                                                               
1 -Interacting 
2 -Monitoring 
3 -Influencing 
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این بعد که پس از دو بعد دیگر در تربیت شهروند دموکراتیک مطرح می گردد و در واقع آرمان تربیت 
شهروند دموکراتیک است به عادات و منشهاي پایدار در فرد توجه داشته بطوریکه فرد گرایشها و تمایالت 

  :قیات مدنی  را می توان در موارد ذیل مقوله بندي کردبطور خالصه خل. و منش دموکراتیک داشته باشد
این منش شامل وفاداري و ترجیح معیارهاي درونی : تبدیل شدن به عضوي مستقل براي جامعه •

جهت رفتار و پرهیز از پذیرش تحمیل معیارهاي خارجی، پذیرش مسئولیت جهت پیامدهاي رفتارهاي 
 .قی بعنوان عضوي از جامعه دموکراسی می شودشخص و به انجام رساندن وظایف قانونی و اخال

این مسئولیتها شامل مراقبت از خود، حمایت از : نسئولیت هاي اقتصادي، سیاسی و شخصیمتقبل  •
خانواده، تامین تغذیه  و حمل و نقل و تربیت کودکان، آگاهی دربارة مباحث عمومی راي گیري ، 

 پرداخت مالیات و غیره

که شامل گوش کردن به حرفهاي دیگران ، در نظر گرفتن : ارزش فردياحترام به شان انسانی و  •
 .عالیق زیر دستان وفاداري به اصل قاعده اکثریت بدون غفلت از حقوق اقلیت می شود

این خلق و خوي مستلزم آگاهی قبلی به منظور : مشارکت در امور شهري به گونه موثر و فکورانه •
مان عمومی و هدایت نمودن فکورانه بحث ها در مواقع مقتضی راي دادن یا مشارکت در مناظره یا گفت

ارزیابی نوع تعهدات فردي که بعنوان یک شهروند مورد نیاز است تحت الشعاع قرار دادن خواسته هاي 
 .شخصی و عالیق فرد در جهت احترام به خیر عامه می باشد

ر عمومی و توجه به آن، که شامل آگاهی از امو: توسعه دادن عملکرد صحیح دموکراسی قانونی •
احترام به اصول و ارزشهاي قانونی ، زیر نظر قرار دادن پایبندي  رهبران سیاسی و نمایندگان مردم نسبت به 

این ارزشها و اصول و اتخاذ عملکرد متناسب با موقعیتهایی که ممکن است التزام عملی آنان تقلیل یابد و 
 .ی که غیر عقالنی یا ناعادالنه یا نادرست هستند می باشدتغییر و اصالح قانونهایی که غیر قانونهای

نکته اي که در ارتباط با این ابعاد مطرح است این است که این سه بعد به صورت سلسله مراتبی   •
بنابراین آموزش و پرورش براي رسیدن به . بوده و بدون توجه به یک از آنها دیگر ابعاد حاصل نخواهد شد

کراتیک باید هر سه این موارد را از طریق آموزش و پرورش رسمی و هم  از هدف تربیت شهروند دمو
 . طریق آموزش و پرورش غیر رسمی مورد توجه قرار دهد

  :جیمز آرتور با توجه به مقوالت اساسی فوق این ابعاد را بصورت مشروح چنین بیان می دارد 
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  منش دموکراتنیک  مهارت دموکراتیک  دانش دموکراتیک 
  شناخت مسائل و موضوعات پیرامون -  
شناسایی روشهاي عمل و فعالیت  -  

 دموکراتیک در جوامع

شناخت مسئولیتهاي اخالقی و قانئنی  -  
 افراد و جوامع

 شناخت ماهیت مشارکت داوطلبانه  -  

شناخت ارکان سیاسی جامعه و  حقوق  -  
 و وظایف آنها

  
  
شناخت حقوق و مسئولیتهاي  -  

  شهروندي

ئه مباحث مدلل هم در بیان توانایی ارا - 
  و هم در نوشتار

توانایی همکاري و کار اثر بخش با  - 
  دیگران

توانایی توجه و ارزش قائل شدن براي  - 
  .تجربیات و چشم اندازهاي دیگران

  توانایی تحمل نقطه نظرات دیگران - 
  توانایی حل مساله - 
توانایی استفاده از رسانه هاي و  - 

  تکنولوژیهاي اطالعاتی
داشتن نگرش انتقادي و جستجو در  - 

  دیدگاههاي جدید
توانایی پاسخگویی به اجتماع و تاثیر  - 

بر آن و مسئولیت نسبت به چالشهاي 
  سیاسی و اجتماعی

  اعتقاد به برابري انسانی -  
 عالقه به حل تعارض -  

 گرایش به کار با دیگران -  

 احترام به فعالیتهاي مسئوالنه -  

 تحمل تمرین -  

عالیت بر یک مبناي قضاوت و ف -  
 اخالقی

 تشویق به دفاع از یک نکته نظر خاص -  

عالقه به بحث آزاد و بازنمودن عقاید  -  
 شخصی

 احترام به قانون  -  

 تعهد به برابري فرصتی -  

 تعهد به ارائه خدمت داوطلبانه -  

 عالقه به رعایت حقوق انسانی -  

  عالقه به حفظ محیط زیست -  

  ).18، 1،2001آرتور(دموکراتیک ابعاد تربیت شهروند 
  

  :روشهاي تربیت شهروندي دموکراتیک
اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت براي تربیت شهروند دموکراتیک روشهایی را بیان نموده اند که ما در 
اینجا ضمن توضیح کوتاه هریک از این روشها، چگونگی تناسب این روشها را با هر یک از ابعاد تربیت 

  : کراتیک مورد بررسی قرار خواهیم دادشهروند دمو

                                                                                               
1 _ Arture Jemes 
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 2کیلپاتریک) 1991( 1برخی اندیشمندان چون لیکنا: تربیت شهروندي از طریق آموزش مستقیم -1
این روش را که ابتدایی ترین روش آموزش ارزشهاست، به عنوان موثر ترین ) 1997( 3و مولنار)1992(

قابل ذکر است اگر چه آموزش ارزشها از طریق . روش آموزش اخالقیات و تربیت شهروندي دانسته اند
آموزشهاي مستقیم اثر بخش است اما این اثر بخشی صرفا در حد دانش و فهم است و در سایر سطوح 
تربیت شهروندي که براي اجراي مسئولیتها و احترام براي حقوق دیگران داراي اهمیت است، کارایی 

  ).4،2000فارر(چندانی ندارد
آن را به عنوان ) 1995( 6و آپلبوم) 1996( 5دراین روش که تیرنو: ي از طریق مشاهدهتربیت شهروند -2

موثر ترین روش تربیت شهروند در نظر گرفته اند، کودکان از طریق مشاهده رفتار والدین و بزرگساالن 
است  این روش که مبتنی بر روشهاي الگو گیري. اعم از معلم و دوستان رفتار هاي ارزشی را می آموزند

. اگر مورد توجه و بررسی قرار نگیرد می تواند صدمات جبراي ناپذیري را به آموزش ارزشها واردنماید
این بدین معناست که اگر افرادي که براي کودکان از نظر الگویی، داراي جایگاه ویژه اي هستند مانند 

توانند نقشهاي شهروند دموکراتیک را معلمان، والدین، هنرپیشه هاي سینمایی و سایر افراد با نفوذ اجتماعی ن
به خوبی رعایت نمایند و یا با عدم رعایت آنها پیامدهاي مثبتی را کسب نمایند هرگز نمی توان این نقشها 

  ).    93، 7،2004کالییر(را بخوبی مورد آموزش قرار داد
وجه اکثر این روش که امروزه مورد ت: تربیت شهروندي از طریق مشارکت و عمل هدایت شده -3

اندیشمندان در زمینه تربیتهاي اخالقی و تربیت شهروندي است به نحوه یادگیریی اتالق می گردد که در 
یک محیط اجتماعی واقعی یا فرضی از طریق درگیر کردن دانش آموزان در مسئولیتها و حقوق فردي  به 

تیک از طریق مشارکت متوجه به عبارتی دیگر تربیت شهروند دموکرا. تربیت شهروندي مبادرت می ورزد
درگیري در حل مساله و . ارتباط متقابل و تعامل بین افراد مختلف جامعه در رفع مسائل اجتماعی است

، از مهم ترین نکات این نوع یادگیري است هالستید (فعالیت در راستاي حل آن به عنوان عضوي از اجتماع
  .)145-140-،2006و پیک، 

                                                                                               
1 _Lickona 
2 _Kilpatrick 
3 _Monar 
4 _ Farrer, F 
5 _Tierno 
6 _Applebaum 
7 _ Clair,H 
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امروزه اغلب محققان و پژوهشگران حوزة تربیت شهروندي بر این : تربیت شهروندي از طریق تامل  -4
نکته تاکید می تمایند که یادگیري اگر با تامل  همراه گردد می تواند بیشترین اثر بخشی را  در تربیت 

و گفتگوي تاملی و انتقادي به معنایی دقیق تر با ایجاد بحث   ).150همان، (شهروند دموکراتیک دارا باشد 
این گروه از آموزشها . در بارة حقوق و مسئولیتهاي شهروندي می توان این ارزشها را در آنها درونی نمود

یعنی آموزشهاي توام با تامل می تواند هم در محیطهاي کالسی  و هم در محیطهاي غیر رسمی از طریق 
  .و بدون تهدیدهاي بیرونی صورت گیردگفتگو در بارة آنها تشویق و بها دادن به بحث و 

  
  :روشهاي آموزش غیر رسمی در تربیت شهروندي

آموزشهاي غیر رسمی بیشتر ناظر بر راهبردهایی هستند که به شیوة غیر مستقیم انجام می شود تا زمینه رشد 
م آموزشی از این راهبردها می تواند از طریق مولفه هاي نظا. و شکوفایی خلقیات را در افراد فراهم آورد

قبیل محتوي برنامه درسی، روشهاي تدریس، جو حاکم در کالس ، نظام ارزشیابی و برنامه هاي فوق العاده 
به عنوان مثال اگر روشهاي تدریس به گونه اي انتخاب شوند که حداکثر فرصت و آزادي را . انجام شود

توسعه منش دموکراتیک را در افراد جهت مشارکت و مباحثه بدنبال داشته باشد، آنگاه می توان رشد و 
هاي درسی رسمی مدارس در زمینه آموزش شهروندي  این در حالی است که، برنامه. انتظار داشت

ها و رفتار افراد  دهند ولی بر نگرش اي موارد افزایش می دموکراتیک، تنها دانش و اطالعات افراد را در پاره
 بیان شد از طریق فعالتیهاي متنوع فوق برنامه و یا فعالیتهاي کمتر مؤثر هستند،از اینرو همانگونه که قبال

آموزشی غیر رسمی، می توان نگرش و رفتار دانش آموزان را در جهت اهداف دموکراتیک هدایت نمود، 
ها می تواند طیف وسیعی  این فعالیت. ها و اقدامات متعددي  را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد و طرح

گیرد و از آنجا  یر گردش، بازدید علمی، اجراي نمایشنامه، شعر، موسیقی، ورزش وغیره در بر از امور نظ
هاي خود جوش و طبیعی  مبناي هرگونه آموزش و یادگیري را بر فعالیت   که آموزشهاي غیر رسمی

آنها در  هاي مستقل افراد است، دهد و محیط غیر رسمی، دوستانه و مبتنی بر فعالیت یادگیرندگان قرار می
از اینرو این قبیل . این نوع آموزشها براي مشارکت در یادگیري از انگیزه و عالقه بیشتري برخوردار هستند

همچنین،از آنجایی که تربیت شهروندي . کند آموزشها زمینه مساعدتري را براي تربیت شهروندان ایجاد می
پذیري، مشارکت و مانند آن می  ولیتهاي مثل ایجاد استقالل، رعایت حقوق دیگران، مسئ داراي هدف

باشد، بااهداف فعالیتهاي فوق برنامه یا آموزشهاي غیر رسمی، که عمدتا مبتنی بر ایجاد یادگیري در افراداز 
طریق فعالیتها و اقدامات اجتماعی است، تناسب بسیار زیادي دارد و در صورتی که در انتخاب این 
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تواند نقش مهمی در تحقق  هاي زیر رعایت شود، می اي از مالك ها و اقدامات تربیتی، مجموعه فعالیت
  .اهداف تربیت شهروندي داشته باشد

  فعالیتهایی انتخاب شوند که بنحوي با مسائل و حوادث جاري مربوط باشند -
 فعالیتها بیشتر مبتنی بر ایجاداستقالل و خوداتکایی فردي باشد  -

 و مسئولیتهاي خود در سطح ملی و فراملی آشنا شوند آموزان با نیازها فعالیتهایی که در آن دانش  -

ها و ارزشهاي کشور و جامعه  هایی که که در آن دانش آموزان مطالبی را در باره سنت فعالیت  -
 محلی خود بیاموزند

 .فعالیتهایی که مستلزم تماس و همکاري با مقامات دولتی و کشوري در سطح ملی و محلی باشد  -

آموزان مطالبی را درباره تاریخ و حکومت کشور خود  ها بنحوي باشد که در آنها دانش فعالیت  -
 بیاموزند

هایی که در آن  مطالبی را در باره رعایت قواعد و مقررات رفتاري و استفاده از  فعالیت  -
 )1381،6فتحی و اجارگاه، (فرایندهاي قانونی و ساختاري باشدبه دانش آموزان آموزش دهند

دانش، (بطور کلی، با توجه به معیارهاي فوق و با توجه به ابعاد تربیت شهروند دموکراتیک -
و تعامل این ابعاد با یکدیگر آنچه مسلم می نماید آن است که تربیت شهروند دموکراتیک ) مهارت و منش

و رعایت از راه آموزشهاي مستقیم و آشنایی صرف با حقوق و مسئولیتهاي شهروندي و شیوه هاي کسب 
آنها میسر نمی گردد در واقع کسب مهارتهاي انتقاد، تسامح، ارزش قائل شدن براي دیگران باید در 
محیطهایی ایمن و بدور از آسیب مورد تمرین قرار گرفته تا در منش فرد تغییر ایجاد نماید، به عنوان مثال 

ه تنها مشارکت دانش آموزان در ایجاد یک مباحثه انتقادي در ارتباط با حفظ محیط زیست می تواند ن
حفاظت از محیط زیست را بر انگیزد بلکه در آنها میل به رعایت بهداشت محیط را درونی سازد که البته 
ایجاد چنین جلساتی نیازمند داشتن آگاهیهاي قبلی در آن زمینه خاص است که این بخش از آگاهیها و 

ه شاگردان ارائه گردد که باید مکمل آموزشهاي غیر اطالعات پایه باید از طریق برنامه درسی رسمی ب
رسمی باشد؛ بنابراین با توجه به مسائل فوق روشهاي زیر به عنوان بهترین روشهاي تربیت شهروند 

  : دموکراتیک از طریق آموزش غیر رسمی پیشنهاد می گردد
عی است بطور روش الگو سازي که برگرفته از نظریه یادگیري اجتما: روش الگو سازي اجتماعی -1

تلویحی و ضمنی به آموزش ارزشها و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آنها و داشتن منش دموکراتیک می 
در این روش سعی بر آن است که در قالب شخصیتهاي داستانی و نمایشی الگوي مطلوبی از یک . پردازد



  مقاالت اولین همایش آموزش و یادگیري غیررسمی ................................         ٢٩٢    
 

یک شهروند دموکراتیک، شهروند دموکراتیک ارائه گردد و یا از طریق پاداش دهی به رفتارهاي مطلوب 
 ).153،  12004اوسلر و استراکی(موجبات ایجاد نگرش مثبت نسبت به آن را فراهم آورد

از آنجایی که . ایجاد فضاهاي مجازي یکی از روشهاي متداول در تربیت ارزشهاست: روش فضاسازي -2
دموکراتیک در  در تربیت شهروند دموکراتیک، ارتباط مستقیم با جریانات اجتماعی و تمرین ابعاد

محیطهاي واقعی، می تواند پیامدها و نتایج نا مطلوبی به بار آورد،ایجاد فضاهاي مجازي و تصنعی از اهمیت 
این روش که منبعث از دیدگاههاي جان دیویی است ، بر ایجاد فضاي اجتماعی در . باالیی برخوردار است

قوانین و مقررات مشخص و حقوق و  مدرسه و تعریف نقشهاي اجتماعی براي دانش آموزان، داشتن
این روش شرایطی را فراهم می نماید که دانش آموزان . مسئولیتهاي محدود و تعریف شده مبتنی می باشد

بطور غیر مستقیم و غیر رسمی با حقوق و مسئولیتهاي شهروندي خود آشنا گردیده و در صدد دفاع از آنها 
 ).2،2003لور و جانسونتی(و احترام براي حقوق دیگران بر می آیند

در این روش ایجاد جلسات بحث و گفتگوي انتقادي پیرامون مسائل اجتماعی و : روش مباحثه انتقادي -3
این روش داراي مزایاي فراوانی در . آشنایی با شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پیش بینی می گردد

دانش آموزان پیرامون مسائل  تربیت شهروند دموکراتیک می باشد زیرا نه تنها به افزایش اطالعات
اجتماعی کمک می نماید، بلکه همچنین، به رشد عالیق و رشد تفکر انتقادي در دانش آموزان نیز 

به عنوان مثال در این روش، ابتدا موضوعی براي بحث و بررسی مطرح گردیده و . کمک می نماید
   ).2006،148، 3الستید و پیکه(سپس دانش آموزان به بحث انتقادي پیرامون آن مبادرت می ورزند

  
  :نتیجه گیري

ان نداقتضا می کند برنامه هاي روشنی براي تربیت شهرو مردم ساالري دینی در ایران اسالمی، برقراري
وندان دموکراتیک می توان زمینه در صورت وجود شهربه عبارت دیگر . در نظر گرفته شودوکراتیک دم

، تربیت  شهروند دموکراتیک یکی از وظایف اصلی وازاینر .نمودمردم ساالري دینی را در کشور ایجاد 
در هر جامعه اي، نهادهاي مختلف مثل . نظام تعلیم تربیت جمهوري اسالمی ایران محسوب می شود

از رسالت  ی، موسسات دولتی و تشکلهاي مردمی و غیره می توانند بخشاخانواده، سازمان صدا و سیم

                                                                                               
1 _ Osler A.and Starkey, H 
2 _ Taylor,M.J and Johnson 
3 _ J. Mark Halstead and Mark A Pike 
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چرا که، باید در نظر داشت که، اوال  تربیت شهروند . بر عهده گیرندتربیت شهروند دموکراتیک را 
دموکراتیک صرفا در یک دورة آموزشی خاص و یک برنامه درسی جاي نمی گیرد بلکه نیازمند یادگیري 

ثانیا، تربیت شهروند دموکراتیک می تواند در خالل فعالیتهاي اجتماعی و تجارب متنوع  . مادام العمر است
رسمی در این زمینه مسئولیت بیشتري را  راعم از رسمی و غی  شبا این وجود آموزش و پرور. ددایجاد گر

آموزش و پرورش غیر رسمی کانون توجه  شبا نظر به این موارد، بررسی و تحلیل ابعاد نق. بر عهده دارد
  .این مقاله قرار گرفته است

راتیک باید همه ابعاد شهروند دموکراتیک یعنی، همانطور که در متن مقاله بیان شده، تربیت شهروند دموک 
این در حالی است که در روشهاي آموزش رسمی . دانش ، مهارت و منش دموکراتیک را در نظر گیرد

عدم توجه به . تنها بعد دانش مورد توجه و پرورش می باشد و عمال دو بعد مهارت و منش مغفول می ماند
هماتگونه که اشاره شد، از آنجایی که . قیم و ناکارآمد می سازداین دو بعد اساسی، بعد اول را نیز ع

هاي خود جوش و طبیعی  آموزشهاي غیر رسمی مبناي هرگونه آموزش و یادگیري را بر فعالیت
دانش آموزان از انگیزه و عالقه بیشتري براي مشارکت در آن   دهتد و به این دلیل یادگیرندگان قرار می

  . برخوردار هستند، می تواند ابزار بسیار مطلوبی در پرورش همه ابعاد شهروند دموکراتیک محسوب شود
بطور کلی، روشهایی را که اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت براي تربیت شهروندي بیان نموده اند عبارتند 

قیم، مشاهده که مبتنی بر روشهاي الگو گیري است، مشارکت و عمل هدایت شده که در آموزش مست: از
یک محیط اجتماعی واقعی یا فرضی از طریق درگیر کردن دانش آموزان در مسئولیتها و حقوق فردي  به 
تربیت شهروندي دموکراتیک مبادرت می ورزد، و نهایتا تربیت شهروندي از طریق تامل است که در این 

قاله روش الگو سازي اجتماعی و روش فضاسازي ، روش مباحثه انتقادي به عنوان بهترین روشهاي غیر م
رسمی تربیت شهروند دموکراتیک در نظر گرفته شده است که عالوه بر افزایش اطالعات و دانش دانش 

با ایجاد بحث و  آموزان می تواند مهارت و منش دموکراتیک را در آنها ایجاد نماید  به معنایی دقیق تر
گفتگوي انتقادي در بارة حقوق و مسئولیتهاي شهروندي و ارائه الگوهایی مناسب از طریق رادیو، تلویزیون 

  .و رفتار والدین و معلمان می توان این ارزشها را در دانش آموزان درونی نمود
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