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(دانشیار دانشگاه شاهد)محسن فرمهینی فراهانیدکتر 

زاد شمال تهران)آکارشناسی رشته مهندسی شهرسازي دانشگاه دانشجوي فرناز فرمهینی فراهانی(

لف است تا از این طریق بتوان از تجارب آنها در ي مختکشورها درشهرونديتربیت هدف مقاله حاضر بررسی:چکیده
عوامل کلیدي بـراي مقایسـه سواالت اصلی پژوهش حاضر عبارتنداز:تربیت شهروندي در کشور استفاده کرد. بدین منظور

دیدگاههاي آموزش شهروندي را به طور کلی به چند طیف  می تـوان تقسـیم کشورها در زمینه تربیت شهروندي کدامند؟
سـازمان مقایسه؟چه تفاوتی با هم دارندیکرد هاي موجود درآموزش هاي مدنی وشهروندي درکشورهاي مختلفرود؟کر

نحوه ؟چگونه استمحتواي تربیت شهروندي در کشور هاي مختلف؟تربیت شهروندي در کشورهاي مختلف چگونه است
به بحث تطبیقی-فاده از روش توصیفیبا استبدین منظورچگونه است؟ارزشیابی آموزش شهروندي در کشورهاي مختلف

بـراي ازمهمترین یافته هاي تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد.نتیجه گیري پیرامون سؤال تحقیق پرداخته شده است.و
سـاختار ،موقعیـت جغرافیـایی ،هـاي تـاریخیسنت(عوامل زمینه ايبه درکشورهاي مختلف باید شهرونديمقایسه تربیت 

ساختارونظام تعلیم وتربیت اهداف وارزشـهاي تعلـیم (عوامل ساختاري) و جهانی شدن،نظام اقتصادي،جتماعیسیاسی ، ا
تالش براي تغییر از یک دیدگاه آموزش شهروندي رسمی ( آمـوزش اکثر کشورهاي مورد مطالعه درد.توجه کر)وتربیت

مقایسه تربیت شهروندي در کشـور هـاي .هستندشهروندي ازدرباره ) به سمت یک دیدگاه فعاالنه تر ( آموزش از طریق ) 
دربرنامـه درسـی درکشـورهاي مختلـف درکلیـه سـنین پـیش بینـی شـده اسـتشـهرونديتربیـت،مختلف نشان می دهد

بیـان شـده اصطالحاتی همچون مطالعات اجتماعی ، مردم وجامعه ، آموزش براي شهروندي ، آمـوزش اخالقـی ومـدنی وبا
سه رویکرد اصلی برنامه درسی یعنی برنامه درسی مجزا  ، برنامه درسی درهم تنیده یا وحدت یافته وبرنامه باحداقل است و

ش شهروندي در اغلب کشـورها کتابهاي درسی ، منبع اصلی در بر گیرنده تدریس آموز.ارائه می شوددرسی بین رشته اي 
ت ارزیابی فشرده و سازنده در زمینـه تربیـت شـهروندي مـی .اغلب کشورهاي مورد بررسی داراي ترکیبی از تدارکاهستند 

باشند . ارزیابی مداوم دانش آموزان مسئولیت معلم  دربسیاري از کشورها است. اهداف ارزیابی  متفاوت  هستند  . ارزیـابی 
ین  باشد  .اغلب  کمک به اطالع رسانی  به معلم  و دانش آموز  می کند  و همچنین می تواند شامل  گزارش به والد

:تربیت شهروندي،مطالعات تطبیقی، درس هاي آموختنی ،ایرانکلمات کلیدي
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:امروزه  آموزش مهارت شهروندي به صورت عمومی به عنوان امري الزم در همه کشورها در نظـر گرفتـه شـده مقدمه
بـا نـام واست .کشورهاي متعددي در اصالح برنامه هاي خود آموزش شهروندي را در برنامه هاي خود قـرار داده انـد.   

العـاده فنـاوري . امروزه به علت مسائلی همچـون تمرکـز زدایـی از قـدرت, گسـترش فـوقاندکاربردهه براآني مختلفها
اطالعات, دهکده جهانی و مسائل مشترك جهانی همچون آلودگی محیط زیست, صـلح و امنیـت جهـانی, باعـث شـده 

ین المللی نیز مورد توجـه قـرار گیـرد. بـه همـین نه تنها در سطح محلی و ملی, بلکه در سطح بشهروندياست که تربیت 
و دموکراسـی جهـان وطـن  سـخن بـه میـان مـی آیـد.2شهروند الکترونیک،1خاطر است که از تربیت شهروندي جهانی

)3،1995(هلد
در پی ایجاد دانش, مهارت, نگرش و ارزش هایی است که دانش آموزان را قـادر مـی سـازد بـه تربیت شهروندي

یک مفهوم متکثر و چنـد چهـره اسـت کـه ابعـاد شهرونديد فعال و آگاه در جامعه مشارکت کنند. تربیت عنوان شهرون
مختلفی همچون مسئولیت پذیري, وحدت و تفاهم ملی, بردباري, قانون گرایی, درك فهم اجتماعی, مشارکت سیاسی و 

ري و تنوع را شامل می شـود. در یـک اجتماعی, صلح جویی, وفاق و همدلی, درك و فهم سیاسی, مهارت زندگی, براب
و مـنش و فضـیلت 5شـهرونديمهـارت هـاي ،4شـهرونديرابه دانش شهروندينگاه کلی می توان مؤلفه هاي تربیت 

بیشتر در ارتباط با محتوایی است که باید آموخته شود مانند شهرونديتقسیم کردو در این تقسیم بندي دانش 6شهروندي
ررات اجتماعی, آگاهی از حقوق شخصی, آگاهی از عقاید و دیدگاه هاي احـزاب سیاسـی عمـده آگاهی از قوانین و مق

کشور, آگاهی از ضرورت و اهمیت حکومت, آگاهی از مکاتب عقیدتی و ایدئولوژي جامعه, آگاهی از عوامل مخل و 
مقایسه و ارزیابی اصول شامل توانایی دانش آموزان براي فهم, توصیف, شهرونديآسیب رسان محیط زیست.مهارتهاي

و اعمال حکومت و شهروندي است مانند توانایی تصمیم گیري منطقی و عادالنه, تفکر انتقـادي, توانـایی درك متقابـل, 
مسئولیت پذیري, احترام به حقوق دیگران, توانایی نقد و ارزیابی, توانایی گفتمـان و دیالُـگ, پـذیرش تنـوع و تکثـر در 

از مهمترین ویژگیهاي داشتن منش .وانایی مشارکت با دیگران (گروه ها و انجمن هاي اجتماعی)جامعه و احترام به آن, ت
نیز می توان به مواردي همچون وطن دوستی و میهن پرستی, داشتتن روحیه قانون مداري, داشتن شهرونديو فضیلت 

ی نسبت به میراث فرهنگی, هویت روحیه قدر شناسن روحیه بردباري و تحمّل, احترام و ارزش به حرمت انسان, داشت
به محـیط زیسـت ملی و مذهبی, داشتن اعتقادات و باورهاي مستقل, عالقه مندي به خدمات داوطلبانه, و عالقه مندي

آموزش  شهروندي  در حال حاضـر در بسـیاري از کشـورها  موضـوعی مناسـب روز  مـی باشـد  در حالیکـه  اشاره کرد.
ضروري  به چگونگی  بهتر کردن  آمـادگی  افـراد  جـوان بـراي  مقابلـه  بـا سـختیها  و دیدگاهها  قرن جدید و مالحظه 

گمـان تربیـت شـهروندان خـوب یکـی از مهمتـرین بی.دشواریها ي زندگی  در یک جهان بسیار  متغیـر معطـوف اسـت
پژوهشهاي انجـام شـده در باشد. مطالعات و هاي اکثر نظامهاي تعلیم و تربیت در بسیاري از کشورهاي دنیا میدلمشغولی

دهد که مسـئوالن تعلـیم و تربیـت در ایـن کشـورها بـا عزمـی یافته و در حال توسعه نشان میبسیاري از کشورهاي توسعه
انـد. هاي آموزشی متنوع، تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالتیهاي خـود قـرار دادهراسخ و با تدوین برنامه
آمـده » المللی ارزشیابی و پیشرفت تحصـیلیانجمن بین«در گزارش اخیر مطالعه تربیت شهروندي براي مثال همانطور که 

1 -global citizenship education
2 -e- citizen
3 -Held
4 - Citizenship Knowledge
5 -Citizenship Skills
6- Citizenship dispositions



است، تمامی جوامع معاصر داراي این نگرانی و دلمشغولی عمیق هسـتند کـه چگونـه نوجوانـان و جوانـان خـود را بـراي 
ــد (زنــدگی شــهري و شــهروندي آمــاده کننــد و راه و رســم مشــارکت در مســائل اجتمــاعی را  ــه آنهــا بیاموزن تــورنی ب

) 7،1999پورتا

پیشینه تحقیق

با توجه به مطالعه صورت گرفته ، تحقیقات زیر بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضـوع مـورد پـژوهش تحقیقات داخلی-الف
ارتباط داشته است، که بطور خالصه به شرح زیر است: 

شهروندي در برنامه درسـی و تعیـین روش تـدریس مناسـب بررسی آموزش"در پژوهشی تحت عنوان)1383( آشتیانی-
متغیر اساسی (هویت فردي، هویت ملـی و 7، ارزشها و ویژگیهاي شهروندي را در "براي این نوع آموزش در مقطع ابتدایی

فرهنگی، هویت مذهبی، هویت جهانی، مردم ساالري، هنجارها، مشارکت) مورد بررسی قرار داده است سپس تدریس ایـن 
روش تـدریس هرکـدام از ارزشـهاي ووع ارزشها و ویژگیهاي متناسب با پایه هاي مختلف مقطع ابتدایی تببین شده اسـت ن

.شهروندي مشخص گردیده است

و به این نتیجه دست می یابد که تربیت شهروند آینده از سـه » تربیت شهروند آینده« ) در پژوهشی با عنوان 1385قائدي ( -
روندهاي دموکراتیک و فناوري اطالعات متأثر است، به همین لحاظ مـی تـوان گفـت شـهروند آینـده پدیده جهانی شدن، 

حداقل باید داراي سه خصوصیت جهانی ، دموکراتیک و فناوري باشد.
سـیر تحـوالت و اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شـهروندي و بررسـی« )، در تحقیقی با این عنوان 1385آقازاده ( -

یویژگ
با نگاهی تحلیلی و تطبیقی بر فرایند آموزش شهروندي  در کشور ژاپن » هاي این گونه آموزشها در کشور ژاپن 

پرداخته وبا مقایسه با کشور ایران به این نتیجه رسیده است  که نظام آموزشی کشورمان در طول تاریخ پرقدمت خود 
فی و اجتماعی روشنی براي شکل گیري فرایند آموزش ، فاقد یک منظومه ي فکري و بنیادهاي نظري و مبانی فلس

شهروندان ، مبتنی بر نیازها و مطالبات فرهنگی،اقتصادي و سیاسی جامعه ي ما در گذشته و حال بوده است.آثار 
منفی این شرایط موجب شده است که نظریه پردازان تربیتی ،مربیان و دست اندکاران تعلیم و تربیت کشورمان 

هاي تربیتی و مشخصات انسان مطلوب در جامعه ي ایران را به دقت تعریف کنند و تصویر روشنی ار آن نتوانند آرمان
ز و دانشجو هرچه بیشتر به ارائه دهند و سرانجام نتوانسته اند وسایل آموزشی آن را چنان مهیا سازند که دانش آمو

ر آن خواستار و طالب آن است ، مجهز آن صفات و مهارتهائی که جامعه به اقتضاي زمان خو و فرهنگ رایج د
شود.
بررسی ویژگی هاي شهروند خوب براي جامعه ایران و « ) در تحقیقی که با عنوان 1381فتحی واجارگاه و دیبا (-

انجام داده اند که اهداف این تحقیق  ویژگی هاي شهروند » میزان انطباق برنامه هاي درسی مدارس با این ویژگی 
معلمان مدارس و میزان انطباق برنامه هاي درسی با این ویژگی هاست.روش نمونه گیري در این مطلوب از دیدگاه

تحقیق خوشه اي بوده است و ابزار جمع آوري اطالعات نیز پرسشنامه بوده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
ي جامعه ایران مهم و اساسی ویژگی هاي مورد نظر در سه حیطه ي دانش مدنی ، توانش مدنی و نگرش مدنی برا

1 - Toreny- porta



نشان می دهد که در مراحل طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ، توجه کمی به پرورش ارزشهاي نتایجاست.همچنین 
.شهروندي می شود و اصالحات اساسی در این راستا اساسی است

بی چالشهاي تربیت مدنی ( بررس تبیین و ارزیا« ) ،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به 1382برخورداري (-
شناساندن -، پرداخته است.هدف این تحقیق ؛ الف» شهروندي ) در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی 

بررسی -تعریف و تبیین چارچوب قلمرو  و ابعاد تربیت مدنی ؛ ج-مفهوم جامعه ي مدنی و مؤلفه هاي آن ؛ب
وري اسالمی ایران است.این تحقیق نظري و در آن از روش چالشهاي تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمه

توصیفی استفاده شده است . دراین تحقیق مشخص شد که تربیت مدنی در نظام جمهوري اسالمی ایران با –تحلیلی 
چالشهائی نظیر اعتقاد به زمینه ي لیبرالیستی ، پیدایش مفهوم جامعه ي مدنی ، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی 

ز ، کمبود تشکل هاي مدنی دانش آموزي و عدم استفاده از روشهاي تدریس فعال و مشارکتی متمرک
روبروست.نتیجه گیري کلی این پژوهش بیانگر آن است که می توان موضوع تربیت مدنی را متناسب با فرهنگ و 

علیمات اجتماعی را در ارزشهاي جامعه ایران وارد سیستم آموزشی نمود و برنامه هاي درسی مدارس و بویژه درس ت
این زمینه مورد اصالح و بازنگري قرار داد

مولفـه هـاي تربیـت شـهروندي در کتـب درسـی تعلیمـات اجتمـاعی دوره «) در پژوهشی بـا عنـوان 1388( یوسف پور-
ر امروز نه یـک نیاز،بلکـه یـک اولویـت تربیت شهروندي در عصگونه تنیجه گیري می کند که این»راهنمایی تحصیلی

است که براي نیل به اهداف آن،نظام آموزش و پرورش و به تبع آن برنامه هاي درسی نقشی اساسی دارنـد.از جملـه ایـن 
پژوهش از نظر روش ،تحلیل محتوا و از جهت نوع پـژوهش ،کـاربردي بـوده این برنامه ها درس تعلیمات اجتماعی است.

نشان داد که از میان سیزده ویژگی تربیت شهروندي در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی به است. نتایج پژوهش 
"مسـؤلیت پـذیري"توجهی نشده وبـه مؤلفـه"آگاهی از حکومت ودولت"و"پذیرش مسؤلیت هاي خاص"مؤلفه هاي

پـذیرش "،"اتخاذ تصمیم آگاهانه"،"تنوعاحترام به تکثر و"بیشترین توجه شده است.در پایه دوم راهنمایی به مؤلفه هاي
بیشـترین توجـه شـده "آگـاهی از حکومـت ودولـت"توجهی نشـده وبـه مؤلفـه"بررسی عقاید"و"مسؤلیت هاي خاص

نیـز "آگـاهی از حکومـت و دولـت"ه وبه مؤلفـه جکمترین تو"حس وطن پرستی "است.در پایه سوم راهنمایی به مؤلفه
بیشترین توجه شده است

متوسـطه مقطـعچگونگی تربیت شهروندي از طریق برنامه هاي درسی پنهان در مدارس پسـرانه«) ،  1388( خوجم لی-
یافته هاي تحقیق حاکی از آن اسـت کـه شـهروندي، از طریـق فعالیـت هـاي » (مطالعه موردي دانش آموزان شهر قدس)

و همچنـین بحـث هـاي آزاد، گفتگـوي آزاد شـفاهی و فضـاي دموکراتیـک ورزشی، مشارکت در مباحث کالس درس
کالس درس آموزش داه می شود. از این طریق، مولفه هـاي مشـارکت و همکـاري، مسـئولیت پـذیري، وظیفـه شناسـی، 
رعایت و احترام به قانون آموزش داده می شود. همچنین روابط و پیوند هاي اجتماعی میـان دانـش آمـوزان ،شـبکه هـاي

اجتماعی را بوجود می آورند، یکی از مهم ترین کارکرد هاي آن (شبکه هاي اجتماعی) در سطح جمعی، تبادل و دسـت 
است. نتیجه منطقی شکل گیري شبکه هاي اجتماعی در مدارس تبـادل و گـردش » حمایت اطالعاتی«یابی به اطالعات یا 

یه سرمایه اجتماعی می توان گفت دسترسی به پیوندهاي اجتماعی اطالعات بین دانش آموزان است. بنابراین با الهام از نظر
و برقراري رابطه با عامالن نهادي و استفاده از آنها سبب می شود، اطالعات سیاسی و اجتماعی و آگاهی هاي شـهروندي 



فضـایی را دانش آموزان به خصوص دانش آموزان گروه ها و طبقات اجتماعی پایین افزایش یابد. در واقع محیط مدرسه
فراهم می نماید که سرمایه فرهنگی عامالن نهادي به دیگر دانش آموزان انتقال یابد.

خارجی:ژوهش ها و مطالعاتپ-ب

انجـام داده اسـت. » کشـورجهان24آموزش مدنی در« انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پژوهش تحت عنوان -
مـی هاست که جوانان رابراي ایفاي نقش شهروندي درجوامع دموکراسی آمادیهایهدف این مطالعه، شناخت وبررسی راه

کند. این مطالعه داراي دومرحله اسـت . درمرحلـه اول کشـورهاي اسـترالیا، بلژیـک ، فرانسـه، بلغارسـتان ، کلمبیـا، قبـرس، 
لیتـوانی ، مجارسـتان ، پرتقـال ، جمهوري چک ، انگلیس ، فنالند، نروژ، یونان، هنگ کنگ ، مجارستان ، اسرائیل، ایتالیا ، 

رومانی، روسیه ، اسـلوانی، سـوئیس وایـاالت متحـده شـرکت داشـتند. کانـادا وهلنـد فقـط درمرحلـه اول شـرکت کردنـد. 
کشورهایی نیزدرمرحله دوم شرکت کردند که درمرحله اول شـرکت نداشـتند ماننـد چـین ، تـایوان ، دانمـارك، اسـتونی ، 

گرچه این مطالعه متمرکز به مدارس است، اما به آموزش هاي رسمی محدود نمی وئد.اکی وسالتویا، نروژ، جمهوري اسلو
شود ، موضوعات درسی مرتبط با آموزش مدنی درکشورهاي مورد مطالعه شامل جغرافیـا ، تـاریخ ، دولـت ، زبـان مـادري 

رد انتظـارات یـادگیري دانـش سـؤال درمـو18ودربرخی ازکشورها آموزش دینی است.داده ها ي این پژوهش درپاسخ بـه 
آموزان درارتباط با موضوعاتی مانند انتخابات ، حقوق افراد ، هویت ملی ، ارتباط بـا سـایر ملـل ، احـزاب سیاسـی ، جامعـه 

مدنی ، نقش رسانه ها و ... جمع آوري شده است . نتایج اولیه پژوهش حاکی ازاین است که؛

رهاي مورد مطالعه مشترك است.موضوعات کلیدي درمحتواي آموزش مدنی درکشو•

درهمه این کشورها دروسی وجود دارد که به طور خاص به این حوزه اختصاص داده شـده اسـت. امـا تنهـا برخـی •
ازاین درس ها را می توان به عنوان تعلیمات مدنی اطالق کرد.

بنـاي موضـوعات مهـم یک اتفاق آراء دربین مجریان مطالعات موردي ملی وجود دارد که آموزش مـدنی بایـد برم•
محتوایی که حالت بین رشته اي دارند تنظیم شود. واینکه برنامه باید مشارکتی ، تعاملی ریـال مـرتبط بازنـدگی ، بـه 
دور ازهرنوع سلطه گري محیطی ، درارتباط با والدین وجامعه وبه دور ازتسـلط سـازمان هـاي دولتـی وهمـین طـور 

کمتر کشوري دردنیا وجود دارد که این گونه عمل کرده باشد.سلطه کادرعملی مدرسه تولید شود. البته 

بین مقاصد دموکراسی که دربرنامه درسی مطرح است با واقعیت هاي جامعه ومدرسه شـکاف بزرگـی وجـود دارد. •
اجراي یک برنامه جاه طلبانه دشوار است وبه آماده سازي معلمان باید توجه شود.

عی عدم عالقه به سیاست دیده می شود.به طور کلی دربیشتر دانش آموزان نو•

تنوع اجتماعی ازجمله موضوعاتی است که درهمه کشورها بدان توجه مـی شـود. امـا درتـدوین برنامـه هـاي افـراد بـه حـد 
(Putra and sheveel , 1999)مطلوب راهنمایی نمی شود.

محققان اثـرات برنامـه جدیـد » لیس اثرات اجراي برنامه آموزش شهروندي درمدارس انگ«تحت عنوان دیگريدرپژوهش
مـدیر مدرسـه 238سـال ، 13-18دانـش آمـوز 6400ارزیابی قرارداده اند. این پژوهش بر روي را موردآموزش شهروندي 

Educational standards)(معلم ومربی به اجرا درآمده است . تعـدادي ازنتـایج ایـن پـژوهش عبارتنـد از: 876وکالج و

office of English, 2004



داشت برداري ، گوش دادن به صـحبت هـاي معلـم بـه جـاي دسنتی است وبایاروش آموزش شهروندي همچنان-
بحث وگفتگو واستفاده ازفناوري جدید ارتباطی همراه است.

بهترشده است . آنها آمـوزش شـهروندي را 2002مقایسه با سال روزش شهروندي ازنظر دانش آموزان دبرنامه آم-
ومسئولیت ها ، مسائل هویتی وبرابري درفرایند سیاسی می دانند.مترادف با حقوق

ات ، اقتصاد وتجارت ، اتحادیه اروپا ، مجلس ودولت کمترازسایر باختنآموزش برخی ازمطالب نظیر رأي دادن وا-
موارد مورد توجه است.

رد تـا برنامـه درسـی ازنظر برخی مدارس آموزش شهروندي بـا نحـوه ارتبـاط مدرسـه بـا جامعـه بیشـتر ارتبـاط دا-
شهروندي 

دانش آموزان مدارس اظهارمی کردند که درآینده تمایل کمتري به مشارکت درفعالیت هاي سیاسی ازخودنشـان -
خواهند داد. آنها به خانواده خود اعتماد بیشتري نسبت به سیاستمداران دارند.

سـاله 10رمقایسـه بـا دانـش آمـوزان سال بیشتر آمارپـذیرش مفـاهیم شـهروندي د15تا14دانش آموزان درسنین -
هستند.

وابستگی دانش آموزان به مدرسه بیشتر درسایر جوامع وگروهها است. اما این احساس تعلق ووابستگی با گذشت -
زمان درحال تغییر است.

ی انجام شده است و در آن از نخبگـان تربیتـ"لی وینگ آن"براساس مطالعه ویژه اي که در سطح بین المللی توسط 
نوع ارزش در برنامـه شـهروندي 12, )1381به نقل از فتحی ودیبا Lee,1999(کشور جهان نظر خواهی شده است12

تمورد تأکید قرار گرفته است و اهمیت هر ارزش در سطح آسیا و بین المللی مقایسه شده اس
)میانگین ها بر حسب رتبهف (انواع ارزش  ها در تربیت شهروندي در کشورهاي مختل1شمارهجدول

بین المللیآسیاعنوان

7/12ارزشهاي اخالقی

8/19/1ارزشهاي شهري

29/1استقالل شخصی

3/22/1دموکراسی

3/23/2ارزشهاي مربوط به کار

3/25/2ارزشهاي خانوادگی

4/23/2آگاهی از محیط زیست

5/26/2تنوع و چند فرهنگی

6/26/2هاصلح و حل تضاد

8/28/2هویت ملی و وطن پرستی



8/28/2آگاهی از مسائل جهانی

1/38/2تساوي جنسیت

در طی یک مطالعه تطبیقی در زمینه تربیت مدنی, اهداف زیرا براي این نوع تربیت در کشور "هلدن و کلخ"
(Holden and clough,2002)انگلیس پیشنهاد می کنند؛

محلی که روي خود و جامعه تأثیر می گذارند.فهم و بحث موضوعات -
قدرت مواجه با چالش هاي نو, از طریق جمع آوري اطالعات و مسئولیت انتخاب و عمل-
شناسایی خود به عنوان یک هویت مستقل-
فهم ضرورت قانون و اجراي آن در جامعه-
آگاهی نسبی از شغل هاي مختلف در جامعه و ارزش گذاري آنها-
وع هویت هاي قومی, ملی, منطقه اي, مذهبی و نیاز به احترام متقابلقدر دانی از تن-
آگاهی از دولت محلی و مرکزي انواع خدمات و چگونگی تأمین مالی آنها-
آگاهی از نحوه قانونگذاري در کشور (ویژگیهاي کلیدي و اساسی مجلس)-
فهم نظام انتخاباتی و اهمیت رأي دادن-
اوطلبانهآگاهی در مورد کار در گروههاي د-
فهم اهمیت رسانه ها در جامعه-
قدرت بحث و مذاکره, تصمیم گیري و مشارکت مسئوالنه در فعالیت هاي مربوط به مدرسه و جامعه-
قدرت درك اهمیت دمکراسی و آشنایی و حمایت از مؤسساتی که در این زمینه در سطح محلی و ملی کار مـی -

کنند.
هاي پرخاشگرانهفهم ماهیت و نتایج نژاد پرستی و رفتار-

نقش ارزشها در تربیت شهروندي ، بررسی مقایسه اي مدارس روسی زبان « ) در تحقیقی تحت عنوان 2003توتز (-
نشان می ساله 14انجام داده است. : اواز طریق بررسی مدل شهروندي دانش آموزان » و استونی زبان در استونی 

ودیگر این ك خود از یک شهروند خوب ، ارتباط می دهند  ، که آنها چطور رفتار مدنی آتی خود را با دردهد 
از طریق مقایسه ي دیدگاههاي دانش آموزان استونیائی و غیر استونیائی نسبت به اشکال مختلف مشغله هاي که

بطور و غیر استونیائیدیدگاههاي دانش آموزان استونیائیبین،آموزش مدنی وجنبه هاي مختلف اجتماعی و 
وجود دارد.ي تفاوتچشم گیر

نتیجه گیري » توسعه ي ارزشهاي شهروندي : مطالعه ي موردي در تایوان« ) در تحقیقی تحت عنوان 2001لیو ( -
کند که به دلیل سیاست برنامه درسی ملی ،اهداف و رویکردهاي مربوط به تربیت شهروندي خیلی خاص و می

ست ملی و قوانین و پیش بینی هاي برنامه درسی وجود دارد.به تجویزي هستند. عالوه بر این ارتباط قوي بین سیا
نظر می رسد که تجارب آموزشی با هدف ارتقاي استدالل اخالقی و بواسطه ي فعالیتهاي مدرسه ، پایه ریزي شده 

ا اند.سرانجام اینکه ، اگرچه مدیران و معلمان تربیت شهروندي شهروندي را مهم و ارزشمند در نظر می گیرند ، ام
بدلیل اینکه تربیت شهروندي در امتحان ورودي دبیرستان ، خیلی کم مورد توجه قرار می گیرد از اولویت پائین 

).1384برخوردار است ( به نقل از : واحد چوکده ،



اسالم ، دموکراسی و تربیت شهروندي :بررسی برنامه درسی مطالعات « ) در تحقیقی تخت عنوان 2004احمد ( -
رسالت برنامه درسی ملی تربیت شهروندي در 1908انجام گرفته است.از سال » شور پاکستان اجتماعی در ک

پاکستان ، اسالمی نمودن جامعه بوده است.رهنمودهاي برنامه درسی دولت به مجموعه اي از کتابهاي درسی نیازمند 
متخصصین ، به منظور مشخص است که به عنوان ایدئولوژي ملی کشور پاکستان بر اسالم تأکید نمایند.بعضی از 

نمودن اثرات زیان آور یک برنامه درسی خاص بر یکپارچه سازي مدنی دولت یک طرح اصالحی دموکراتیک 
لیبرال براي درس مطالعات اجتماعی پیشنهاد کردند.هدف عمده این طرح استفاده از برنامه درسی به منظور ایجاد 

فداران دیدگاه مذهبی شهروندي خوب که در حال حاضر برنامه شهروندي صبور ،متعادل و روشنفکر است.اما طر
درسی را تحت نفوذ خود درآورده اند ، شاید با این تالشهاي اصالحاتی مخالف هستند.نتایج این تحقیق نشان می 
دهد که مدل تربیت شهروندي کشور پاکستان بطور عمده بر تربیت مذهبی مبتنی است.این نظام تعلیم و تربیت ، 

ردي سنتی و گذشته نگر است که نیازهاي آموزشی و پرورشی دانش آموزان را نشان می دهد که باید در رویک
محیط پیچیده ي کنونی زندگی نمایند.در این مدل هدف عمده ، پرورش شهروندانی است که از طریق آموزه هاي 

تربیت شهروندي و الگوهاي قرآن به دوست و محل زندگی خود وفادار بمانند.محقق پیشنهاد می کند که نظام
حاکم بر آن نباید فقط به کشور پاکستان خالصه شود ، بلکه باید آموزه هائی را ارائه دهد که در خاج از مرزهاي 

پاکستان نیز کاربرد داشته باشد.
تجربه ي استرالیا در خصوص آماده کردن جوامع آموزشی مدارس براي « ) ، پژوهشی با عنوان 1993پرایور( -

انجام داده است..این تحقیق از لحاظ حیطه در سطح ایالت ویکتوریاي استرالیا انجام شده است » بیت شهروندي تر
که ویژگی هاي زیر از آن  احصا شده است:

: شامل عالقه و نگرانی نسبت به رفاه و آسایش دیگران ، رفتار ویژگی هاي مرتبط با دلمشغولی یا عدالت اجتماعی-
وع.اخالقی و پذیرش تن

عملی: شامل ایفاي مسئولیتهاي خانوادگی ، توانائی بررسی ایده ها و -ویژگی هاي مرتبط با جنبه هاي مشارکتی-
عقاید مختلف ، توانائی براي اتخاذ تصمیمات آگاهانه و معقوالنه و مشارکت در امور و مسائل مدرسه یا جامعه ي 

محلی.
از حوادث و رویدادهاي جاري جامعه و جهان ، آگاهی ویژگی هاي مرتبط با درك و فهم مدنی: شامل آگاهی-

از نحوه ي عملکر دولت 
تربیت شهروندي در گذار ژاپن : در سه مدرسه ي ژاپن : یک مدرسه ي « ) تحقیقی تحت عنوان 2001اوتسو( -

ش انجام داده است.نتایج این پژوه» دولتی ، یک مدرسه ي خصوصی و یک مدرسه مدل دانشگاهی در شهر ساپور
حاکی از این است که برنامه درسی مربوط به تربیت شهروندي در هر سه مدرسه نامبرده بر اساس کتاب منتشر شده 
از سوي وزارت آموزش و پرورش هدایت می شود که عالوه بر کالسهاي تعلیمات مدنی برنامه درسی شامل وقایع 

ه گسترش ارزشهاي شهروندي ،بررسی ها نشان مربوط به مدرسه و فعالیتهاي شوراي دانش آموزان است.با توجه ب
می دهد که در مدرسه ي دولتی و خصوصی ، ارزشهاي ضمنی مربوط به زندگی مدرسه اي نسبت به ارزشهاي 
آشکار مطرح شده در برنامه هاي درسی تریبت شهروندي از تأثیر بیشتري برخوردار باشد.در مدرسه ي مدل 

هم بطور آشکار و هم بطور ضمنی با اهمیت در نظر گرفته شده است.دانشگاهی فعالیت همراه با شایستگی ،



پژوهشهاي بسیار دیگري ، در زمینه ي شهروندي و تربیت شهروندي انجام شده است که ما به چند مـورد از آنهـا اشـاره 
برنامـه ي درسـی بـه تـأثیر) ، 1993پرایـور( ) ،2001کردیم.با توجه به پژوهشهاي فوق عده اي از محققان چون؛اوتسو( 

)، بـه بررسـی ارزشـها، 0012) ، لیـو (2003توتز (غیررسمی در شکل گیري رفتار شهروندي در دانش آموزان پرداختند.
)،  به تربیت شهروندي در برنامه درسی 1384)فتحی و  واحد چوکده( 1388) ،شیخی (1388روشها پرداختند.خوجم لی (

) تربیت شهروندي را از جنبـه ي مـذهبی و دینـی مـورد 2002)  واتسون(1381() و آشتیانی2004پنهان پرداختند.احمد(
) به بررسی نظام آموزش و پروش و جامعه ي ایران در مورد 1382) وبرخورداري ( 1382بررسی قرار دادند.فتحی و دیبا(

ابهـاي درسـی توجـه ) به پرداختن شهروندي در برخی ازکت2000) و بن ( 1388تربیت شهروندي پرداختند.یوسف پور ( 
لـیکن پـژوهش .ینده و اصول و قواعد آن پرداختند) نیز به تربیت شهروند آ1385) و قائدي ( 1385نشان دادند.آقا زاده ( 

حاضردرپی آن است که که ازتجارب کشورهاي مختلـف در ایـن زمینـه بـراي تربیـت شـهروندي در ایـران درس هـایی 
عبارتنداز:ش حاضر اصلی پژوهتآموختنی ارائه دهد لذا سواال

عوامل کلیدي براي مقایسه کشورها در زمینه تربیت شهروندي کدامند؟-1
را به طور کلی به چند طیف  می توان تقسیم کرددیدگاههاي آموزش شهروندي -2
مقایسهچه تفاوتی با هم دارندرویکرد هاي موجود درآموزش هاي مدنی وشهروندي درکشورهاي مختلف-3
بیت شهروندي در کشورهاي مختلف چگونه است؟سازمان تر-4
چگونه است؟محتواي تربیت شهروندي در کشور هاي مختلف-5
چگونه است؟نحوه ارزشیابی آموزش شهروندي در کشورهاي مختلف-6

روش شناسی تحقیق

اطالعـات ب ووري مطالـآگـردالتین وضمن مراجعه به منابع مختلف اعم از فارسی وبا توجه به موضوع تحقیق حاضر،
وتطبیقـی-هاي انجـام شـده، بـا اسـتفاده از روش توصـیفیپژوهشپیشینه وآثار ، کتب ويمورد نظر از طریق مطالعه

روش تحقیق به شـیوه بنابراین نتیجه گیري پیرامون سؤال تحقیق پرداخته شده است. برقراري ارتباط بین آن ها به بحث و
ترجمـه هـا، با بررسی اطالعات فیش برداري شـده وکه درآناست .حلیل اسنادي از نوع توطبیقیت-توصیفینظري و

ه است.پژوهش پاسخ داده شدتبه سؤاال،تحلیل پس از بررسی ووشدمطالب مربوط به تربیت شهروندي استخراج 

یافته هاي تحقیق

ي مختلـف کشورهاربیت شهروندي درموثر براي مطالعه تعوامل کلیدي بادر رابطهدر رابطه با سوال یک تحقیق 
عوامل زمینه اي وعوامل :درکشورهاي مختلف باید به دودسته عوامل توجه کردشهرونديبیت براي مقایسه ترباید گفت
ساختاري

شـهروندي، عوامل زمینه اي زیر رادرمطالعه تربیت شهرونديمرورمنابع وادبیات تربیت 8زمینه اي:لالف) عوام
ختلف نشان می دهد.کشورهاي م

هاي تاریخی : درنگاه به شهروندي تفاوت هاي عده اي را می توان دربـین کشـورهاي آسـیاي جنـوب سنت-1
شرقی مانند ژاپن ، کره، سنگاپورباروشهاي لیبرال دموکراتیـک درانگلسـتان ، آمریکـا، کانادا،اسـترالیاونیوزیلند مالحظـه 

تالش مستمري دررابطه با نقش سنت ها درتعریف شهروندي وطبقه )1950(ن هاي سیاسی همچون مارشال سکرد. تئوری
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بندي رویکردهاي آن دارند.تفاوت هاي تاریخ وسنت هاي مختلف درکشـورها، باعـث شـده اسـت دراهـداف محتـواي 
تربیت شهروندي آنها نیز این تفاوت دیده شود. به طوري که تقریباً دراهداف تمـام کشـورهاي مـورد مطالعـه درتحقیـق 

)1999کر،است.(آشنایی با میراث فرهنگی ، شناخت تاریخ ملی ، سرزمنی ومردم ، توجه شد ه"رک"
که یک کشور ازنظر جغرافیایی چه موقعیتی دارد درآموزش شهروندي مؤثر اسـت . موقعیت جغرافیایی :این-2

یر ارتبـاط بـا همسـایگان شـمالی گذشته ازاین همسایگان هرکشور نیزدراین زمینه مؤثر است به عنوان مثال کره تحت تـأث
)همانخود است ویا کانادا ازاین بعد تحت تأثیر انگلیس وفرانسه بوده است(

ساختار سیاسی ، اجتماعی :نفوذ این عامل بـه تعـدادي متغیـر همچـون انـدازه کشـور، ونـوع حکومـت دارد. تغییـر -3
ــه ع ــأثیر جــدي روي تربیــت شــهروندي دارد. ب نــوان مثــال تغییــرات اخیــر دراســترالیا، درســاختار سیاســی ، اجتمــاعی ت

سوئدوانگلستان تأثیر قابل مالحظه اي درماهیت وجهت گیري آموزش شهروندي ومدنی درایـن کشـورها داشـته اسـت . 
مـدنی، متـأثر شـهروندي وبازدارنده باشد.به طورکلی خط مشی هاي آموزشدر برخی موارداین تأثیر می تواند مثبت و

ی هرکشوراست.به عنوان مثال درفرانسه خط مشی آموزش مدنی به موارد ي همچون دموکراسی ، ازفلسفه سیاسی اجتماع
برابري ،حقوق ووظایف فردي واجتماعی ، اعالمیه حقوق بشر، هویت ملی ، امنیـت فـردي، شـناخت اروپـایی ، شـهروند 

جنبـه فرهنگـی بـودن ،همچون تأکید دارد. درحالی که دراسترالیا خط مشی آموزش مدنی وشهروندي برمواردي یجهان
تأکید دارد.بوم پایدارجامعه استرالیا، تکثرگرایی ، ساختاردولت ، ارزش هاي دمکراسی ، عدالت اجتماعی، زیست

یعنی تجـارت واتحادیـه هـاي بـین 10یعنی اقتصاد ملی وهم درسطح کالن9نظام اقتصادي: این عامل هم درسطح خرد-4
تغییرات درزمینه تعلیم وتربیت وازجمله تربیت شهروندي شود. به عنوان مثـال کشـورهاي المللی اقتصادي می تواند منشأ 

آسیاي جنوب شرقی مانند ژاپن ، سنگاپوروکره تمرکز روي صنعتی شدن ورشد اقتصادباال دارند ویاکشـورهاي اروپـایی 
فرصـت هـا وتهدیـدهایی را هارکشـوایـنکه باهجوم کارگران مهاجرقانونی وغیرقانونی سروکاردارند، این موارد بـراي

درزمینه تربیت شهروندي ایجاد کرده است.
، نزدیک شدن کشورها به هـم درعرصـه هـاي مختلـف (تجـارت ، یجهانی شدن : بحث جهانی شدن ، ودهکده جهان-5

درمحتواي ارتباط، زندگی و...) تأثیر قابل مالحظه اي درزمینه تربیت شهروندي را باعث شده است وبه همین لحاظ اخیراً
تربیت شهروندي دربسیاري ازکشورها ،بحث شهروند جهانی وآگاهی ازمباحث جهان مدنظر قرارگرفته است. بـه عنـوان 

گنجانـده شـده اسـت وهمچنـین مبـاحثی » وحـدت اروپـایی«مثال درمحتواي تربیت شهروندي درانگلیس وفرانسه بحث 
ل وامورجهان درمحتواي درسی کشورها ي آمریکا، انگلـیس ، همچون احترام به حقوق بشروشهروند قاره اي ورابطه بامل

فرانسه ، واسترالیا پیش بینی شده است.جهانی شدن دربرگیرنده چالش هاي جدیدي براي شهروندي است . رشد فراینـده 
-ملت رازیرسـؤال بـرده اسـت ومرزهـاي دولـت –به دولت 11حرکت وجابجایی مردم درسطح بین المللی ، مبناي تعلق

) آن چـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه جهـانی شـدن .(Castel and.Davidson 2000راسسـت کـرده اسـت (ملت
شهروندي رابه شیوه هاي گوناگون تحت تأثیر خودقرارداده است ومسائل جدیدي را پیش روي آن قرارداده است نیازبه 

لی نیز توجه داشته باشد.به ملیت خاص ، باید به مسائل فراموندتبین جدید که درآن شهروندي عالوه برپی
12عوامل ساختاري–ب 
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عوامل ساختاري نیزتأثیر قابل توجه نه تنها روي تعریف ورویکرد آموزش شهروندي ، بلکه روي خط مشی وعمل تربیت 
د. ازمهمترین عوامل ساختاري می توان به عوامل زیراشاره کرد.نشهروندي دار

کشور نشان می دهـد . کشـورهاي 16برروي "کر"کز): مطالعه ساختارونظام تعلیم وتربیت (تمرکزیا غیرتمر-1
مورد مطالعه ازاین بعد می توانند به دوگروه تقسیم شوند، گروهی باحکومت متمرکز مثل فرانسه، انگلستان ، ژاپن ، کره ، 

دا، ایتالیا، آلمان، آمریکـا، هلند، نیوزیلند ، ایتالیا، سنگاپور، اسپانیاوسوئد وگروهی با دولتهاي فدرال همچون استرالیا، کانا
سوئیس ، گروه اول نظام تعلیم وتربیتی ملی ومتمرکز دارندالبته میزان تمرکز وعدم تمرکز دراین کشورها یکسـان نیسـت 
به طوري که درسنگاپور وکره میزان این تمرکزبیشتر ازکشورهایی مثل اسپانیاوایتالیااست. اما آنچـه مسـلم اسـت سـاختار 

بیت درکشورهاي مختلف به ویژه محتواي تربیت شـهروندي را مـی توانـد تحـت تـأثیر قراردهدوبـدیهی ونظام تعلیم وتر
شـهروندي غیر متمرکز،دولت هـاي محلـی وایـالتی در انتخـاب محتـواي تربیـتاست درکشورهاي بانظام تعلیم وتربیت

ا تدارك بینند.آزادترند ومی توانند درتقویت تربیت شهروندي محلی ومنطقه اي اقدامات بیشتري ر
کشـور، سـه نـوع طبقـه 16درزمینه تربیت شـهروندي دربـین "کر"اهداف وارزشهاي تعلیم وتربیت : مطالعه -2

بندي را دراین زمینه نشان می دهد.
کشورهایی که حداقل ارجاعات را به ارزشها دارندوصرفاً به ارزشهایی که توسط قانون اساسی ویا قوانین تعلیم -

ده ، توجه دارند مانند کانادا، انگلستان ، آمریکا، ومجارستانوتربیت پیش بینی ش
کشورهایی که ارزشهاي ملی درقالب اصطالحات عمومی بیان شده است درواقع بیانات کلی وعمومی درسطح -

می شود ، اماجزئیات به وسیله قدرتهاي محلی تبیین می گردد مانند استرالیا ، نیوزیلند، ایتالیا، اسپانیامشخصملی 
کشورهایی که ارزش هاي ملی با جزئیات بیان شده است این کشورها عمدتاً کشورهاي بانظام تعلـیم وتربیـت -

) 1999کر،متمرکز هستند مانند ژاپن ، کره ، سنگاپور، سوئد (
باشـد یـا داراي 13همواره این سؤال اساسی مطرح بوده است که آیاتربیت شهروندي باید داراي ارزشهاي صریح وروشن 

شهاي آزاد یا خنثی؟ارز
پاسخ به این سؤال به میزان زیادي رویکرد کشورها را نسبت به تربیت شهروندي روشن می سـازد . ایـن نگرانـی درواقـع 
قسمتی ازبحث سیاسی است که همواره درمورد تعادل بین ابعاد عمومی وخصوصی شهروندي مطرح است. بـدین لحـاظ 

وندي درنظر می گیرد. نقش عمده یاعظیم ونقش محـدود یانحیف.آنهـایی دونوع نقش براي تربیت شهر14"نفیمک ال"
بـراي ایـن نـوع آمـوزش ازطریـق مدرسـه وبرنامـه 15نقش عمده،که به شهروندي به عنوان یک عالقه عمومی می نگرند

درسی رسمی قائل هستند ودراین زمینه نقـش معلمـان بسیاربرجسـته اسـت.وآنها کـه بـه شـهروندي بـه عنـوان یـک امـر 
می نگرند ، بیشتر یک نقش محدود ونحیف براي آموزش وپرورش (به میزان زیادي ازطریـق برنامـه درسـی 16خصوصی

مـک رنقـش خـانواده وسـازمان هـاي ونهادهـا جامعـه حمایـت مـی کننـد تـاازنقش معلمـان (اپنهان) قائل هستند وبیشـتر 
) 1992الفین،

ختلف حاکی ازاین است که اهداف زیردربین کشـورهاي مطالعه اهداف کلی آموزش مدنی وشهروندي درکشورهاي م
انگلیس ، فرانسه ، هند، ژاپن ، آمریکا ، کانادا ، استرالیا، مشترك است.
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آشنایی با حقوق ومسئولیت هاي شهروندي -
آشنایی با دانش پایه درزندگی مدنی ، سیاست ودولت-
ایجاد روحیه نقادي وانتقاد پذیري-
وخارج ازمدرسه مشارکت درفعالیت هاي داخل -
آشنایی با دولت وعملکرد آن ونهادهاي اجتماعی-
آشنایی با قانون اساسی واحترام به قانون -
آگاهی ازفرایند قانون گذاري -
پرورش روحیه تحمل وبردباري واحترام به عقاید مخالف -
وطن دوستی-
مسئولیت درحفاظت ازمحیط زیست-
آگاهی ازنقش هاي اجتماعی-
یتوجه به مسائل جهان-
آشنایی باشخصیت هاي مؤثر کشوري-
شناخت تاریخ ملی ، سرزمین ومردم-
آگاهی ازنقش کشور متبوع درعرصه هاي بین المللی -
آگاهی ازاثرات رسانه ها-
) 1385،تقویت روحیه عدالت خواهی ، برابري ، آزادي خواهی واستقالل (معافی-

رکشورایران وهمچنین هند، به رشد بی رویه جمعیت واثـرات تفاوت ایران باسایر کشورهادراین زمینه ، دراین است که د
آن توجه شده است وهمچنین روح حاکم برتربیت مدنی وسیاسی درایران ، با توجه به نظام حکومت اسالمی ، روح دینی 

وارزشی است.

مـی ینـهطیف دیدگاههاي آموزش شهروندي ومقایسه کشور ها درایـن زمرابطه بادر در رابطه با سوال دو پژوهش
توان به سه طیف اشاره کرد

آموزش درباره شهروندي•
آموزش از طریق شهروندي•
آموزش براي شهروندي•

آموزش درباره شهروندي بر روي فراهم آوردن دانش و فهم کافی از تاریخ و سـاختار و فرآینـد هـاي ملـی حکومـت و 
یادگیري دانش آموزان را همراه بـا عمـل از آموزش از طریق شهروندي ی براي دانش آموزان تمرکز دارد .زندگی سیاس

ا فعال و حضور در صحنه مدرسه یا جامعه محلی و فراتر از آن می کنـد . ایـن یـادگیري مولفـه دانـش ر،طریق آزمایش
آموزش براي شهروندي دو شاخه پیشین را در بر می گیرد و بـراي دانـش آمـوزان مجموعـه اي از ابـزار تقویت می کند.
فهم ، مهارت و توانایی ارزشها و تنظیم ) را فراهم می آورد که آنها را قادر می سازد بطور فعال و حاضر آالت ( دانش و

،در صحنه در نقشها و وظایفی که در زندگی بزرگسالی با آن رو به رو می شوند . حاضـر گردنـد . ایـن شـاخه آمـوزش
.شهروندي را به تمام تجربه آموزشی دانش آموزان ارتباط می دهد



آموزش درباره شـهروندي « توافق کردند که ارائه 1999بین المللی تربیت شهروندي در سالشرکت کنندگان در سمینار
بسیار آسانتر از دو نوع دیگر است . اما آنچه که در عرض یک یا دو ساعت در هفته در کالس تدریس می شد ، بـراي » 

، کفایت نمی استمورد نیاز» آموزش براي شهروندي « آنها در مجهز کردن دانش آموزان با آنچه که براي حضور آتی
. در عوض کشورها نیاز به تعیین ارزشها ، نظم و مهارت و دیدگاههاي درك آموزش شهروندي و تجربیـات ذاتـی کند

اي را تکمیل می کرد . مثال کشورهاي آسـی» آموزش درباره شهروندي « بودند ( آموزش از طریق شهروندي ) که شاخه 
جنوب شرقی و اروپاي مرکزي و شرقی در حال حاضر در حال تالش بـراي تغییـر از یـک دیـدگاه آمـوزش شـهروندي 
رسمی ( آموزش درباره ) به سمت یک دیدگاه فعاالنه تر ( آمـوزش از طریـق ) هسـتند ایـن تـالش در راسـتاي اهـداف 

افزایش خالقیت و قـوه ابتکـار تاکیـد مـی کنـد . در تجدید نظر شده آموزشی ملی است که بر نیاز به تفکر انتقادي تر و
را معرفـی » دموکراسـی کشـف کننـده « ناسیونال ، ابتکار عملی با نام –ضمن در استرالیا ، حکومت فدرال حزب لیبرال 

در در خصوص تاریخ ملی و قانون اساسـی اسـترالیا ، » آموزش درباره ... « کرده اند که بر پایه یک دیدگاه بسیار رسمی 
مقابل دیدگاه حکومت پیشین پایه ریزي شده است . هر کشوري این رویدادهاي بررسی وضعیت داخلـی و تجدیـد نظـر 

یه کرده است. . ، کشورهاي واقع در آسـیاي جنـوب شـرقی وایـران بیشـتر بـر طـرف دیـدگاه رآموزش شهروندي را تج
ي و شرقی اروپایی را تا حـدودي بـه طـرف دیـدگاه کشورهاي جنوبی مرکز» آموزش درباره ... « مختصر ، یعنی انتهاي 

ق..  "میانه ایاالت متحده و نیوزیلند را بیشتر به طـرف دیـدگاه ،انگلیسو کشورهاي شمالی اروپا و "آموزش از طری
آموزش براي ... متوجه می کند . اما این معیار در واقع بسیار خام و ناقص است و اسـتثنائی در مـورد آن وجـود"حداکثر 

طور جالب توجهی استرالیا خودش را بعنوان کشوري در قسمت میانه در نظر می گیرد اما تالش می کنـد کـه بـه ه دارد ب
که مجارستان در حال تالش براي دوري از قسمت مختصر می باشد . احتماال کانـادا نمـی قسمت حداکثر برسد در حالی

تقسیم بندي قرار گیرد   تواند به علت تفاوت و اختالف در بین ایاالتش در این
)1999کر ،( 

مقایسه رویکرد هاي موجود درآموزش هاي مدنی وشهروندي درکشورهاي در رابطه با پژوهش در رابطه با سوال سوم 
جـدول زیررویکردهـاي .شهروندي مشاهده می کنیمیت تربنتایج حاکی از ان است که تنوعی از رویکردها را در مختلف 

را درکشورهاي مختلف نشان می دهد. رویکرد هـاي اشـاره شـده مبتنـی بربرنامـه درسـی شهرونديرسمی نسبت به تربیت 
رسمی است . دربسیاري ازکشورها ، تربیت شهروندي وسیع ترازبرنامه درسی رسمی است . برنامه درسی پنهـان ، فعالیتهـاي 

امه وسازمان هاي غیردولتی نیزدراین زمینه نقش اساسی دارند . برخی کشورها تالش دارند که فعالیتهاي مربـوط بـه فوق برن
تربیت شهروندي را درقالب برنامه درسی رسمی تنظیم کنند براي مثال ژاپن ، فعالیتهاي ویژه اي دراین زمینه تـدارك دیـده 

(درگیر شدن عناصر مختلف اجتماعی) را توسعه داده است. درآمریکا، است. درحالی که سنگاپور یک رویکرد جامعه نگر 

ل حداکثرمیانھحداق

کشورھای 
جنوب شرق آسیا

ن ستا ر جا م
ایران

وپا ر ل ا ما ش
آمریکا
دنیوزلن

کشورھای 
جنوبی
مرکزی 

وشرقی اروپا
استرالیا



مدنی دردوسطح مدرسه وجامعه تدوین شـده اسـت. درسـطح مدرسـه توجـه نظامنـد ومـداوم بـه وشهرونديآموزش هاي
آموزش هاي مدنی ازدوره پیش دبستان تا پایان کالس دوازدهم ، شده است. درسـطح جامعـه نیزفـراهم کـردن خـدمت بـه 
مدرسه وجامعه، تماس بااعضاي دولت ویا کارکنـان دولـت درهرسـطح پـیش بینـی شـده اسـت.درانگلیس رویکـرد اصـلی 

، تلفیقی ازرویکردرشته اي ، جامعه محـور وانسـانگرایانه اسـت. درایـن کشـور، برخـی ازفعالیـت هـاي شهرونديدرتربیت
صورت می گیرد. 17مات اجتماعیمدنی ازطریق فعالیتهاي داوطلبان خدوشهرونديمربوط به تربیت 

دربرنامـه درسـی درکشـورهاي مختلـف شـهروندي؛ تربیتدر کشور هاي مختلف نشان می دهدشهرونديمقایسه تربیت 
درکلیه سنین پیش بینی شده است ، ثانیاً ؛ میزان وسیع اصـطالحات بکـاربرده شـده درکشـورهاي بـراي ایـن منظـور اسـت . 

اعی ، مردم وجامعـه ، آمـوزش بـراي شـهروندي ، آمـوزش اخالقـی ومـدنی و... ثالثـاً ؛ اصطالحاتی همچون مطالعات اجتم
وبرنامـه 19، برنامه درسـی درهـم تنیـده یـا وحـدت یافتـه 18حداقل سه رویکرد اصلی برنامه درسی یعنی برنامه درسی مجزا

شـهروندي یـک تربیـت موضـوعات مجـزا ، دربین کشورهاي مختلف دیـده مـی شـود. دررویکـرد20درسی بین رشته اي
موضوع درسی خاص به خوداختصاص داده است. دررویکرد درهـم تنیـده تربیـت شـهروندي ، درقالـب دروس وسـیعتري 
همچون علوم اجتماعی یامطالعات اجتماعی ، ارائه می شود ودررویکرد بین رشته اي ، تربیـت شـهروندي نـه درقالـب یـک 

فته است ، بلکه آن درکـل برنامـه هیـا درسـی نفـوذ کـرده ودرواقـع موضوع مجزا ونه در یکساعت ازیک درس، وحدت یا
شهروندي بـه طـور مسـتقل دردروسـی ماننـد نوان مثال درآمریکا ،تربیت درموضوعات درسی مختلف دیده شده است.به ع

آموزش هاي مدنی وبه صورت درهم تنیده دردروس مطالعات اجتمـاعی ،تـاریخ آمریکاوتـاریخ جهـان وکـل برنامـه هـاي 
سالگی به بعد به طور مستقل 11سی مورد توجه است. درانگلیس ، دردوره ابتدایی به صورت تلفیقی با دروس مختلف وازدر

تحت عنوان آموزش براي شهروندي یا آموزش مدنی وشـهروندي مـورد توجـه اسـت. درمقطـع ابتـدایی ، رویکـرد غالـب 
ربوط به تربیت مدنی با دروس علـوم ، تکنولـوژي تـاریخ ، دراکثر کشورها ، رویکرد درهم تنیده است . درفرانسه مباحث م

مـردم «حیطه برنامـه درسـی دارد کـه یکـی ازآنهـا یعنـی 8مرتبط شده است.مجارستان » کشف جهان«جغرافی تحت عنوان 
نیزیکی ازمؤلفه هاي کلید تربیت شـهروندي ومـدنی دربسـیاري » آموزش اخالقی«مرتبط است.شهرونديباتربیت» وجامعه

شورهاازجمله کشورهاي آسیاي جنوب شرقی است.ازک
درمقطع دبیرستان نیزرویکرد غالب ، ارائه دروس مربوط بـه شـهروندي درقالـب درس مطالعـات اجتمـاعی یـادروس علـوم 

سـال) مطالعـات اجتمـاعی تقسـیم مـی شـود بـه سـه 15تـا12اجتماعی است . به عنوان مثال درژاپن درمقطع راهنمایی(سنین 
درس جدید مطالعات عمومی نیزبه آن اضافه شده اسـت. 2002ی ، تاریخ ومدنی ، که به موازات آن ازسالموضوع ؛ جغراف

بـه خودسال)مطالعات اجتماعی به دوموضوع مدنی وتاریخ /جغرافیا تقسیم می شود. مدنی18تا15دردوره دبیرستان (سنین 
جامعه مدرن ، اخالق ، سیاست واقتصاد تقسیم می شود.

اختصـاص داده شـده بـه آمـوزش شهروندي درکشورهاي مختلف درمقطع دبیرستان حاکی ازافـزایش زمـانمطالعه تربیت 
6مدنی دروشهرونديزیررویکرد هاي اصلی وفرعی را درتربیت شهروندي به ویژه درمقطع اول دبیرستان بوده است.جدول

)1385کشور ازجمله ایران را باهم مقایسه می کند(معافی ، 
مقایسه رویکرد هاي موجود درآموزش هاي شهروندي درکشورهاي مختلف2شمارهدولج

17 - Community service volunteers
18 - Separate
19 - integrated
20 - cross- curricular



رویکرد هاي فرعیشهرونديرویکردهاي اصلی تربیت نام کشور

آمریکا
تلفیقــــی ازرویکــــرد دانــــش محــــوري ،جامعــــه محــــوري، 

رشدگرا(شناختی واخالقی) ، انسانگرایانه
شایســـتگی مـــدنی ، قـــانون گـــرا، ارزش هـــاي 

، تفکرنقــاد، مشــارکتی ، حــل مســئله ، دموکراتیـک
کثرت گرا، شهروند ملی وجهانی

انگلیس
تلفیقی ازرشد شناختی ، رشته اي، جامعه محـوري رشـداخالقی 

وانسانگرایانه
مشارکتی ، شایستگی مدنی ، تفکر نقاد ارزش هـاي 
دموکراتیک ، کثرت گرا، شـهروند ملـی ، قـاره اي 

وجهانی ، قانون گرا

فرانسه
مشارکتی ، ارزش هاي دموکراتیک ، شهروند ملـی ازرویکردرشته اي ،جامعه محور، رشدگرا، وانسانگرایانهتلفیقی

، قاره اي وجهان ، کثـرت گـرا، قانونگراشایسـتگی 
مدنی

استرالیا
مشارکتی ، ارزش ها ي دموکراتیک وکثـرت گـرا تلفیقی ازرویکرد جامعه محور، رشدگرا، انسانگرا، رشته اي

دنی ، قانونگراشایستگی م

هند
مشارکتی ، قانونگرا، شهروند محلی ، ملـی ، منطقـه تلفیقی ازجامعه محوري ، رشدگرا، رشته اي وانساگرایانه

اي وجهان ، تحول گراي اجتماعی، کثرت گرا

ایران
تلفیقی ازرویکردهاي رشته اي ، رشدگر، (اخالقی وشـناختی) ، 

جامعه محور، انسانگرایانه
ــارکتی ، تحــول اجتمــاعی ــهروند مســلمان، مش ، ش

قانون گرا، تفکر نقاد، ارزش هاي دینی ومذهبی

شهروندي کشورهاي مورد مطالعه که ازتحلیل اهداف آموزشی به دست آمـده یکردهاي موجود درآموزش هاي مقایسه رو
اریخ ، علوم سیاسی بردرك مفاهیم رشته اي (مدنی ، تشهروندياست ، حاکی ازآن است که این کشورها درآموزش هاي 

، جامعه شناسی ) ، رشد اخالقی واجتماعی ، رشد عقالنی ، ارزش هاي دموکراتیک ، توجه به مسائل جامعه ، مسایل سیاسی 
نیز باید شهروندي در کشورهاي مختلفیادگیري درتربیت-رویکردهاي یاددهیدر مورد.وارزش هاي انسانی تأکید دارند

ها هنوزازرویکرد وروشهاي غیرفعال وانتقالی براي تربیت شهروندي اسـتفاده مـی کننـد ، درحالی که برخی ازکشورگفت ،
برخی دیگر تشویق به استفاده ازرویکردهاي مشارکتی ، تعاملی وبازبا کالسهاي درس بحث وگفتگو دارند. به عنـوان مثـال 

یـادگیري –ی ازروشـهاي یـاددهی دراسترالیا، بحث هاي کالسی به عنوان رویکرد مطلـوب مدنظراسـت، درآمریکـا تنـوع
ت کمدنی هممچون روش مشارکتی ، بحث گروهی ، گوش دادن به سخنرانی هـاي عمـومی ، شـرو شهرونديدرآموزش 

) 1999کر ،دردادگاه هاي  ساختگی ، انتخابات ساختگی وداده گاههاي دانش آموزي ، استفاده می شود.(
زادهستند ، انتظار عمده این است کـه ایـن روش هـا نیازهـاي گروههـاي درفرانسه ، معلمان درانتخاب روش هاي تدریس آ

روش هاي اصلی تدریس شـامل روش هـاي توضـیحی ،  بحـث وگفتگـوي ، تحقیـق مختلف دانش آموزان متناسب باشد.
هاد فردي وگروهی است.دراسترالیا، مرکز برنامه ریزي درسی در هر ایالت روش هاي تدریس هر موضوع را به معلمان پیشن

می کند، اما انتخاب روس هاي تدریس بر عهده معلمان است.روش هاي تدیس در آموزش مدنی شامل روش هـاي بحـث 
وگفتگو ، فعالیت گروهی ،بازي تقلیدي، تحقیق،دعوت از افراد محلی ومشارکت در فعالیـت هـاي داخـل وخـارج مدرسـه 

است.
ست: درمدارس متأثر ازسه رویکرد اشهرونديدرهند آموزش هاي 

یادگیري درباره جامعه که ازروشهاي تدریس توضیحی وسخنرانی ، بحث گروهـی روش همکـاري ، روش نمـایش ، -1
ایفاي نقش وبازي گروهی وانجام یک سري ازپروژه ها وتجارب ساده وهدایت شده ، استفاده می شود. 



گان ،ادارات مراکزدولتـی ، ودعـوت یادگیري ازطریق جامعه که ازروشهایی نظیربازدیدهاي محیطی ، بازدیدازهمیسای-2
ازافراد ، وانجام یک سري ازپروژه ها هدایت شده زیرنظر معلم استفاده می شود.

یادگیري براي جامعه که ازروشهایی نظیرمشارکت دریک سـري ازفعالیـت هـاي خـدماتی ماننـد مشـارکت درپـاکیزه -3
) برخی ازکشـورتأکید دارد 1385زبیماران است(معافی ،کردن محیط، درختکاري ، مراقبت ازافرادبیماري درخانه وعیادت ا

که ازروشهایی بهره گیرند که انجام هرچه بیشتر بین آنچه دانش آموزان یادمی گیرند وآنچه که ازطریق برنامه درسی پنهان 
نماینده معلمان، ویا درجامعه تجربه می کنند ، صورت گیرد به عنوان مثال دراسپانیا، شوراهایی پیش بینی شد ه که متشکل از

دانش آموزان ووالدین می باشد ودرمورد مقوله هاي مختلف همچون طرح هاي برنامه درسی ، رفتارهاي اجتماعی تصـمیم 
گیري می کنند.

دهـد در کشورهاي مختلف را مورد بررسی قرار مـیسازمان تربیت شهرونديکه پژوهش چهارمدر رابطه با سوال 
کِر در یک مطالعه .یم گرفتهبهره خوادر دومقطع ابتدایی ودبیرستانتربیت شهرونديازمان در موردس"کر "از مطالعات 

سالگی) در کشورهاي مختلف را 16تا 11) سالگی و دبیرستان (5-11تطبیقی سازمان تربیت شهروندي را در مقطع ابتدایی (
ا در زمینـه تربیـت شـهروندي بـا توجـه بـه به تصویر کشیده است. الگوي اصلی در برنامه درسـی ابتـدایی در اکثـر کشـوره

اسـت. همچنـین مطالعـه اصـطالح شناسـی در کشـورهاي 21مطالعات تطبیقی از طریق رویکرد برنامـه درسـی در هـم تنیـده
مختلف, تنوع یادگیري این آموزش را نشان می دهد. در کشـور فرانسـه تربیـت مـدنی بـا دروس علـوم, تـاریخ, جغرافیـا و 

هایی است که براي این ارائه می شود, اصطالح آموزش اخالقی هم از جمله واژه"کشف جهان"تکنولوژي تحت عنوان 
همچنین آموزش شهروندي در برنامه )1999(کر،نوع آموزش به ویژه در کشورهاي آسیاي جنوب شرقی استفاده می شود. 

لب از طریق رویکرد برنامه درسی درهم ) نشان می دهد که در این مقطع هم سازماندهی غا2درسی دبیرستان (جدول شماره 
تنیده است و این نوع آموزش عمدتاً تحت عنوان برنامه درسی مطالعات اجتماعی و یا علوم اجتماعی تدریس مـی شـود. در 
خیلی از کشورها, در سطح دبیرستان میزان موضوعاتی که مرتبط با تربیت شهروندي است, گسترش یافته اسـت و همچنـین 

نتجه مطالعـات یافته براي این نوع آموزش به ویژه در مرحله اول دبیرستان (راهنمـایی) افـزایش یافتـه اسـت.زمان اختصاص 

.در جدول زیر آمده است"کر"
سالگی) در کشورهاي مختلف5-11): سازمان تربیت شهروندي در مقطع ابتدایی (3جدول شماره (

ساعت در هفتهرویکرداصطالح شناسیشورک

زش براي شهرونديآموانگلیس
غیر مصوب-
برنامه درسی میان رشته اي-

مدارس تصمیم می گیرند

ـترالیا  اســــــ

(نیوساوت ویلز)
جامعه انسانی و محیطش

غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

نامشخص

مطالعات اجتماعیکانادا
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

نامشخص

ساعت4غیر مصوب-ربیت مـدنی بـه عنـوان قسـمتی از تفرانسه
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برنامه درسی موضوعات مجزا و برنامه -نبرنامه کشف جها
درسی درهم تنیده

مطالعات اجتماعیآلمان
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

بدون پاسخ

مردم و جامعهمجارستان
غیر مصوب-
برنامه درسی میان رشته اي-

ــا4 درصــد زمــان برنامــه 7ت
درسی

مطالعات اجتماعیایتالیا
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

بدون پاسخ

ژاپن
مطالعات اجتماعی, تجربه زنـدگی 

و آموزش اخالقی

غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا و برنامه -

درسی درهم تنیده

دقیقه در سال175*45
تنوع دارد

ش اخالقی و زندگی منظمآموزکره
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا -

هلند
ساختارهاي اجتمـاعی و مهارتهـاي 

زندگی
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

ساعت در100تا 80
سال

مطالعات اجتماعینیوزیلند
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

نا مشخص

آموزش اخالقی و مدنیسنگاپور
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا و برنامه -

درسی درهم تنیده
دقیقه تدریس30* 3

اسپانیا
دانش محـیط طبیعـی, اجتمـاعی و 

فرهنگی
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

ساعت در سال170

مطالعات اجتماعیسوئد
غیر مصوب-
ات درهم تنیدهبرنامه درسی موضوع-

ســال 9ســاعت در مــدت 885
تحصیل اجباري

مطالعات اجتماعیسوئیس
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات درهم تنیده-

نامشخص

آمریکــــــا ( 

کنتاکی)
مطالعات اجتماعی

غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجـزا درهـم -

تنیده

زمان در ایآلتهاي مختلف
متفاوت است

(Kerr,D.1999)منبع: 



در کشورهاي مختلفسالگی)18سالگی/16تا 11): سازمان تربیت شهروندي در دوره دبیرستان (4(هجدول شمار

ساعت در هفتهرویکرداصطالح شناسیکشور

مدارس تصمیم می گیرندمصوب-آموزش براي شهرونديانگلیس

استرالیا 
معـــه انســـانی و محـــیطش جا
22(HSIE)

غیر مصوب-
برنامه درسی موضـوعات درهـم -

تنیده
نامشخص

کانادا
مطالعات اجتماعی و همچنین 
تاریخ, حقوق, علوم سیاسی و 

اقتصادي

غیر مصوب-
برنامه درسی موضـوعات درهـم -

تنیده
نامشخص

فرانسه
تربیت مدنی مرتبط با تاریخ و 

جغرافی
غیر مصوب-
مه درسی موضوعات مجزا و برنا-

برنامه درسی درهم تنیده
ساعت)26ساعت (خارج از 4تا3

آلمان
مطالعات اجتمـاعی مـرتبط بـا 

تاریخ , جغرافی و اقتصاد
غیر مصوب-
نامشخصبرنامه درسی درهم تنیده-

مجارستان
ـــا  ـــه همـــراه ب ـــردم و جامع م
ـــاعی (درس  ـــات اجتم مطالع

مدنی و اقتصاد)

غیر مصوب-
نامه درسی موضوعات مجزا و بر-

برنامه درسی درهم تنیده
درصد زمان برنامه درسی14تا 10

ایتالیا
تربیت مدنی مرتبط با تاریخ و 

جغرافی
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا و -

برنامه درسی درهم تنیده

8و7دقیقه در هر سال پایه هاي 175*50
9دقیقه در هر سال پایه 140*50
دقیقه در هر سال مرحله دوم دبیرستان140*50

کره
مطالعات اجتمـاعی, و آمـوزش 

اخالقی
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا و -

برنامه درسی درهم تنیده
دقیقه در سال204*45دقیقه تا 170*45

هلند
تربیــت مــدنی و شــهروندي و 

مطالعات اجتماعی
غیر مصوب-
برنامه درسی درهم تنیده-

سال)15تا 12ساعت (سنین 180
سال)18تا 16ساعت در هفته (سنین 2*4

غیر مصوب-مطالعات اجتماعینیوزیلند
نا مشخصبرنامه درسی درهم تنیده-

آموزش اخالقی و مدنیسنگاپور
غیر مصوب-
برنامه درسی موضوعات مجزا و -

برنامه درسی درهم تنیده
دقیقه 2*30

اسپانیا
ی مرتبط با تـاریخ, تربیت مدن

جغرافی و مطالعات اجتماعی
غیر مصوب-
برنامه درسـی موضـوعات مجـزا -

وبرنامه درسی درهم تنیده
ساعت در هر هفته3

غیر مصوب-علوم اجتماعیسوئد
سال آموزش اجباري9ساعت در مدت 885برنامه درسی درهم تنیده-

غیر مصوب-مطالعات اجتماعیسوئیس
نامشخصدرسی درهم تنیدهبرنامه -

آمریکا
مطالعـــات اجتمـــاعی شـــامل 

مدنیت و حکومت

غیر مصوب-
ــم تنیــده و - ــی دره ــه درس برنام

موضوعات مجزا 
زمان اختصاص یافته ایالتهاي مختلف با هم 

فرق دارد

که آموزش  اول این.در رابطه با مطالعات تطبیقی کشور هاي مختلف نشان می دهدچهار نکتهفوق بررسی دو جدول 
گروههاي سنی کشورها مورد توجه  قرار می در برنامه آموزشی رسمی  در بین  تمام آنشهروندي  و موضوعات  مرتبط  با 
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گیرند . دومین نکته  مورد توجه  گستره وسیع اصطالحات مورد استفاده در این زمینه است  .  مثال ، فرانسه تعلیمات 
که  اسپانیا  از در حالی،به علوم  تکنولوژي  تاریخ و جغرافیا  مرتبط می کند » شف جهان  ک« اجتماعی را تحت عنوان 

اساسییک مولفه،استفاده می کند . آموزش اخالقی هم » دانش  محیط زیست  طبیعی ، اجتماعی  و فرهنگی  «اصطالح 
. نکته  سوم   وجود  سه رقی می باشد  هاي  آسیاي جنوب شدر آموزش شهروندي در بسیار ي از کشورها به ویژه کشور

. هماهنگ  و همه جانبه  می باشددیدگاه  اصلی  برنامه آموزشی  در آموزش  شهروندي  و به ویژه  برنامه آموزش  مجزا
آموزش  شهري  یا شهروندي  یک موضوع  یا جنبه  خاص است  . در دیدگاه  هماهنگ  و منسجم  ،که  ا ،در دیدگاه مجز

یک دوره گسترده است ، اغلب  علوم اجتماعی  یا مطالعات اجتماعی  و دیگر  موضوعات  مرتبط  و حوزه هاي بخشی از
برنامه آموزشی  قرار دارند.در دیدگاه آموزشی همه جانبه آموزش شهروندي یک موضوع مجزا و یا بخشی از یک دوره 

و به صورت  موضوعات  مختلف  القا می گردد . منسجم نمی باشد اما در عوض کل برنامه آموزشی را فرا می گیرد
بعضی  از کشورهاي یک دیدگاه  تلفیقی  از آموزش  شهروندي  با یک  دیدگاه  گسترده  منسجم  که در برنامه آموزشی 

وزش ابتدایی بسیار متداول است  را انتخاب می کنند  که در برنامه آموزشی دوره راهنمایی  راهی  را براي دوره هاي  آم
شهري یا  شهروندي  فراهم می آورند. نکته چهارم   ترکیبی از دیدگاه هاي  مصوب وغیر مصوب در مورد آموزش  
شهروندي  است . در بعضی از کشورها  این  ترکیب  یک بخش مصوب  از برنامه آموزشی ملی است  در حالی که در 

بخش ها  ، شهرداري ها و مدارس و معلمان  داده می شود  دیگر کشورها غیر مصوب است و سهم بیشتر  آزادي به ایاالت 
در اغلب کشورها در کنار دیگر موضوعات و جنبه هاي سازماندهی می ودبیرستانآموزش شهروندي در دوره راهنمائی

دي  یا شود . متداول ترین دیدگاه توسط مطالعات اجتماعی  یا دوره هاي علوم  اجتماعی  بدست می آید  که در آن شهرون
« تعلیمات  مدنی  رابطه  نزدیکی  با موضوعات تاریخ و جغرافیا  دارد  . مثال در مجارستان  ، این  حوزه  هنوز تحت عنوان  

نامگذاري می شود اما به عنوان  منبع ویژه  براي مطالعات اجتماعی  ، تعلیمات مدنی و دوره هاي اقتصادي  »  مردم و جامعه 
لند ،آموزش  شهروندي بخشی از تاریخ  و تعلیمات  اجتماعی در دوره  پیش از مدرسه  راهنمایی تلقی  می گردد.. در ه

سال  ) و یک بخش مکمل  براي  دوره هاي مطالعات  اجتماعی  محسوب می شود در حالیکه  در بعضی  15تا 12است ( 

سنین دردرژاپن .شودوم سیاسی  و اقتصادي می علاز ایاالت  کانادا ، مطالعات  اجتماعی  مرتبط با تاریخ  ، حقوق  ؛
مطالعات اجتماعی به سه موضوع ؛ جغرافی ، تاریخ ومدنی تقسیم می شود ، که (دوره راهنمایی)15تا12

درس جدید مطالعات عمومی نیزبه آن اضافه شده است. دردوره دبیرستان 2002به موازات آن ازسال
به خودوموضوع مدنی وتاریخ /جغرافیا تقسیم می شود. مدنیسال)مطالعات اجتماعی به د18تا15(سنین 

جامعه مدرن ، اخالق ، سیاست واقتصاد تقسیم می شود.
مطالعه تربیت مدنی وشهروندي درکشورهاي مختلف درمقطع دبیرستان حاکی ازافزایش زمان اختصـاص 

. داده شده به آموزش مدنی وشهروندي به ویژه درمقطع اول دبیرستان بوده است

این مطالعه و تحقیق موضو عات خاصی را درمورد آموزش شهروندي مطرح کرده است و نقاط راهنمایی رابراي عملکرد 
مؤثر فراهم کرده است که نیاز مندتوجه بیشتري است . این تحقیق نکات زیر را به عنوان ره آورد به دنبال دارد وباعث می 

شود :
بطن برنامه آموزشی و هرگونه اصالحات برنامه ریزي شده درك گردده و اهداف موجود درتارزشهاي نا گف*



از تعمیم همه  جانبه سیاست وعملکرد در کشورها اجتناب شود.*
دیدگاهی در مورد مفاهیم نقاط ضعف و قوت دیگر سیستم هاي آموزشی بدست آید .*

در گفت بایدکشور هاي مختلفمحتواي تربیت شهروندي دردر موردپژوهش پنجمدر رابطه با پاسخ به سوال 
کشورهاي مختلف تربیت شهروندي به دو شکل عمده در مدارس ارائه می شود:یکی به شکل ارائه مجموعه اي از دروس 
اجباري یا اختیاري تحت عنوان آموزش شهروندي، آموزش مدنی، آموزش براي شهروندي، آموزش اخالقی و مدنی و 

شهروندي در قالب دروسی مثل تاریخ، جغرافی، مطالعات اجتماعی. در بیشتر کشورها دیگري بصورت ارائه مباحث تربیت 
است و برنامه درسی پنهان و فعالیت فوق برنامه را نیز در "1برنامه درسی رسمی"تربیت شهروندي چیزي فراتر و وسیع تر از 

مسفر کلی حاکم بر محیط تربیتی، مجموعه برمی گیرد. برنامه درسی پنهان در واقع جو موجود در محیط تربیتی، فضا و ات
ارتباطات و تعامالتی است که شرکت کنندگان در برنامه و فعالیت ها با یکدیگر دارند (سیلور و دیگران، ترجمه خوي 

) برنامه درسی پنهان تلویحاً اشاره می کند که مربیان ومسؤالن خود به عنوان یک شهروند مؤثر از دانش، مهارت 1372نژاد، 
نگرش الزم براي ایفاي نقش شهروند نمونه و الگو براي دانش آموزان برخوردار باشد. فعالیت هاي فوق برنامه نیز و 

درصورتیکه با توجه به مالك هاي زیر انتخاب شود نقش مهمی در اهداف تربیت شهروندي ایفا خواهد کرد.
ر مربوط باشندفعالیت هایی انتخاب شوند که به نحوي با مسائل و حوادث جاري کشو-
فعالیت ها بیشتر مبتنی بر استقالل وخودکفایی فرد می باشد-
فعالیت هایی انتخاب شوند که در آن دانش آموزان با نیازها و مسئولیت هاي خود در سطح ملی و فراملی آشنا -

شوند.
لی و ملی آشنا فعالیت هایی انتخاب شوند که از طریق آنها دانش آموزان با سنت ها و ارزش ها در جامعه مح-

شوند.
.فعالیت هایی انتخاب شوند که دانش آموزان درباره تاریخ و حکومت کشور خود مطالب مهمی بیاموزند -

با اعتقاد بر این مطلب ، جاي تعجبی وجود ندارد اگر تفاوتهایی بین کشورها در خصوص مکانیزم پذیرش و تولید کتابهاي 
در خصوص تولید کتابهاي درسی، پذیرش آنها توسط وزارتخانه هاي ملی و یا عملکرددا کنیم . درسی و دیگر منابع پی

محلی ( آموزشی ) در بین کشورها متفاوت است . در انگلیس ، ایتالیا ، هلند ، نیوزیلند ،استرالیا و سوئد هیچ سیستمی براي 
د عبارتند از ، فرانسه ، ژاپن ، پذیرش رسمی کتابهاي درسی وجود ندارد . کشورهایی که در آنها تصویب صورت می گیر

در فرانسه ، ایالت کشور آمریکا . 50الت از ای21کره ، سنگاپور ، اغلب ایاالت کانادا ، آلمان ، اغلب ایاالت سوئیس و 
که براي چه کالس و سطحی در نظر گرفته شده اند . جلد یا صفحه کوچک نشان می دهندکتابهاي درسی اغلب بر روي 

شوراي تصویب و تحقیق براي بازبینی کتابهاي وزارتخانه آموزش که شامل کتابهاي دانشگاهی و معلمان ژاپن از کتاب 
مدرسه است استفاده می کند . کتابهاي درسی کره به سه نوع تقسیم بندي می شوند : آن دسته از کتابهایی که توسط 

بهاي مشخص و معروف ( که توسط سرپرستان وزارتخانه چاپ می شوند ، کتابهاي تصویب شده توسط وزارتخانه و کتا
محلی در هر منطقه شهري تصویب می گردند ) که در نهایت یک نمونه جالب توجه از همزیستی را فراهم می آورد . 

در اسپانیا ، مواد آموزشی باید شامل اهداف ، محتوا ، روشهاي تدریس و معیارهاي ارزیابی در قوانین مربوطه باشد . آنها 
باید سطح ، مرحله ، دوره یا سال تحصیلی را نشان می دهند که براي آن در نظر گرفته شده اند . در کانادا ، همچنین

کتابهایی که توسط ایاالت چاپ می شوند معموال پیش از دریافت مجوز رسمی بطور آزمایشی استفاده می شوند کتابهاي 



رند که توسط وزارتخانه اجرا می گردد . گرایش در بخش خصوصی معموال در معرض یک فرآیند تصویب قرار می گی
این مرحله ، چیزي بین انتخاب یک کتاب منفرد یا مجموعه اي از انتخابات است . 

در آلمان کتابها در راستاي اصول مفاد قانون اساسی و آموزشی است.  درمجارستان محتوا ، کیفیت تکنیکی و قیمت کتابها 
در سنگاپور کتابهاي درسی باید با سرفصلهاي آموزشی تطابق داشته باشند و پوشش قابل مورد  بررسی قرار می گیرد. .

درکی از موضوعات در سر فصل آموزشی و فعالیت هایی را براي افزایش تجربیات یادگیري دانش اموزان ارائه دهند . اما 
ي اینکه توسط ناشران نوشته شوند . آنها بطور حساب شده اي توسط متخصصان برنامه آموزشی تدوین می شوند . به جا

ایاالت سوئیس داراي اختیاري براي تصویب یا تجویز کتابهاي درسی می باشند . در ایاالت متحده آمریکا . این عملکرد 
بسته به هر ایاالت تفاوت می کند . در حدود نیمی از ایاالت ،کتابها را توصیه می کنند و یک برنامه انتخاب کتاب ایالتی 

د . گرایش عمومی به طرف کتابهایی است که جزئی از یک سري می باشند که در آن یک کتاب در سال یا در هر دارن
سطح آموزشی تخصیص داده می شود . در کره متون ابتدایی بر اساس ترمهاي تحصیلی تعیین می گردند ، در نتیجه در هر 

معمولی است زیرا کتابهاي درسی دوره ابتدایی آن ، گسترده سال دو کتاب تدریس می شود . ایتالیا در این زمینه کمی غیر
)1389فرمهینی فراهانی، (.ریاضیات ، علوم ، تاریخ ، جغرافیا و علوم اجتماعی است. اي از موضوعات ،

مطالعات کر ودیگران نشان می دهد ، عموما کتابهاي درسی ، مولفه دانش آموزش شهروندي را پوشش می دهنـد ( آمـوزش 
را تحـت » آمـوزش بـراي شـهروندي « یـا » آموزش از طریـق شـهروندي « ره شهروندي ) به جاي اینکه شاخه هاي فعالتر دربا

پوشش قرار می دهند . تکیه بیش از حد بر کتابهاي درسی می تواند مانع از وقوع دو نوع شاخه دیگر شود و دانـش امـوزان را 
اما در بعضی از کشورها حرکتی به یکه کتابهاي درسی به روز نیستند .جائاز مسیر آموزش شهروندي خارج می کند . بویژه در

طرف توسعه گستره منابع قابل دسترسی براي معلمان و مـدارس در جهـت حمایـت از آمـوزش شـهروندي وجـود دارد ، ایـن 
ز طریـق تـاثیر روز حرکت در راستاي گستره و شکل وسیعی از منابع قابل دسترسی براي حمایت از آموزش شهروندي بویژه ا

در مدارس و جامعه می باشد . در واقع این چالش در بسـیاري از کشـورها ، (ICT)افزون تکنولوژیهاي اطالعاتی و ارتباطی 
سازگار کردن منابع به شکلی است که به بهترین وجه نیاز معلمان پر مشغله را مرتفع کند . این پیشرفت منابع بطور ویـژه اي در 

وجه است که درگیر اصالحات برنامه آموزشی و ابتکارات عمل می باشند و مـی خواهنـد عملکـرد معلـم و کشورهاي مورد ت
کالس را مورد حمایت قرار داده و یا آنرا توسعه دهند . مثال در فرانسه کتابهاي راهنماي معلمان در کنار کتابهاي درسی چاپ 

ارت آموزش ، شامل یک ایستگاه تلویزیونی و رادیویی مـی شـود که در کره سیستم انتشار آموزشی ، وزمی شوند . در حالی
که برنامه هایی را در مورد آموزش اجتماعی ، آموزش زیست محیطی و فرهنگ و اتحاد کره تولید می کند . وزارت آموزش 

باط است . این شبکه در نیوزیلند هم به همین طریق یک شبکه ارتباط از راه دور را راه اندازي کرده است که با مدارس در ارت
ملـی پخـش مـی » رسانه یـادگیري « همچنین مطالب منبع برنامه آموزشی با کیفیت باال را تولید می کند و توسط یک سازمان 

گردد . این برنامه هاي بطور رایگان براي تمامی مدارس پخش می گردند . در سنگاپور در سطح ابتدایی وزارت آموزش یک 
می کند که شامل کتابهاي درسی ، تکالیف کتابهـاي درسـی ، راهنمـاي معلمـان و مطالـب دیـداري و بسته ساختاري را تولید 

شنیداري براي هر سال یا مقطعی می باشد . در دوره راهنمایی ، بسته ساختاري شامل کتابهاي کار ، راهنماي معلمان و مطالـب 
روزنامه اصلی نند ) می باشند . ضمنا در جمهوري ایرلند ،شنیداري ( کتابهاي کار بعنوان کتابهاي درسی عمل می ک–دیداري 

و پر تیراژ یک سرمقاله هفتگی خاص در مورد موضوعات کنونی و داستانهاي خبري براي استفاده در مدارس را به چـاپ مـی 

. رساند



کی ازنتـایج حـانحوه ارزشیابی آموزش شـهروندي در کشـورهاي مختلـفدرپژوهش ششرابطه با پاسخ به سوال
و تـاثیر آن بـر دیـدگاههاي تـدریس و یـادگیري کشـورهاي مختلـفتوجه دقیق به اهداف ارزیابی در آموزش شهروندي 

ارزشیابی برنامه هاي درسی تربیت شهروندي به منظور ارائه باز خورد جهت هر چـه بهتـر تـدوین آموزش شهروندي است.
لعات انجمن بین المللی ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی از ارزیـابی شدن واجراي این برنامه هاست.یکی از اهداف اساسی مطا

برنامه ها ارائه باز خورد به منظور اصالح برنامـه هـاي شـهروندي بـوده اسـت و ازآن جـا کـه ارزشـیابی تربیـت شـهروندي 
1980،فرایندشهروندي را رسمی تر وجدي تر می سازد،از اهمیت برخوردار است. در عرصـه بـین المللـی  ودر دهـه هـاي

وهمچنین در سال هاي اخیر تغییر وتحوالتی همچون جهانی شدن ،تروریسم و در معرض خطر قرار گرفتن جوامـع 1990و
مدنی ،تردید در مورد روش هاي سنتی تربیت شهروندي را باعـث شـده اسـت کـه انجمـن بـین المللـی ارزشـیابی پیشـرفت 

مرکز بیشتري داشته باشد. روي مسئله تربیت شهروندي وارزیابی آن ت23(IEA)تحصیلی
در رویکردسنتی ومحافظه کار تربیت شهروندي معموال از داده ها واطالعات کمی استفاده می شود وارزشیابی ها معموال 
پایانی وتراکمی می باشد. تاکید برحفظ وتکرار است و دانش آموزان در چگونگی ارزشیابی آن مشارکت ندارند. در 

ي،ارزشیابی مداوم وتکوینی از میزان ارزشیابی دانش آموزان در ابعاد دانشی ،نگرشی وتوانشی رویکرد فعال تربیت شهروند
صورت می گیرد.قلمرو ارزشیابی فقط محدود به حیطه شناختی نیست ،بلکه حیطه هاي عاطفی ومهارتی نیز مهم وارزشمند 

شاهده ،گزارش نویسی ،گزارش هاي تیمی تلقی می شود. در این رویکرد از انواع آزمونهاي کتبی ،شفاهی ،مصاحبه ،م
،یعنی هم از ابزارهاي کمی وهم از ابزارهاي کیفی استفاده می شود. براین اساس ارزشیابی در رویکرد فعال تنها به آزمون 

تدارکات ارزیابی براي آموزش شهروندي تفاوت قابل مالحظه اي کاغذي و داده هاي کمی محدود نمی شود.-هاي مداد
شورها نشان می دهد که این تفاوت بستگی به تدارکات ارزیابی رسمی در عملکرد دیدگاهها نسبت به اهداف در میان ک

ارزیابی و مرحله خاصی در حال انجام دارد . مثال تمام کشورهایی که داراي دولت مرکزي و سیستم آموزشی می باشند ، 
می باشند . سنگاپور و ایتالیا در دوره ابتدایی خود امتحانات نوعی از تدارکات ارزیابی رسمی اما نه همیشه اجباري را دارا

سالگی امتحان نهایی دارد که شامل یک 14نهایی اجباري دارند . ایتالیا همچنین در مراحل پایینی دوره راهنمایی در سن 
تست شفاهی ترکیبی از تعلیمات اجتماعی ، تاریخ و جغرافیا می باشد. 

زیابی وضعیت آموزش شهروندي در چندین کشور ، شامل مجارستان ، ایاالت متحده و هلند تحقیقات دوره اي براي ار
در ایاالت متحده آمریکا انجام 1998ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی که در سال به عنوان مثالمورد استفاده قرار می گیرند .

منتشر 1999در پایان سال آن نتایج رزیابی کرد ودهاي ملی داوطلبانه اشد ،تعلیمات اجتماعی مدارس را بر پایه استاندار
سالگی ) و اسپانیا ( در 12تا 10کره ( در سنین می توان به. دیگر کشورها که از این دیدگاه طرفداري می کنندگردید

ه کتدوین کرده است در حالی(NEMP). نیوزیلند اخیرا یک پروژه نظارت بر آموزش ملی اشاره کردسالگی ) 12سن 
دولت فدرال در استرالیا یک تحقیق محوري در خصوص دانش و علم دانش آموزان در آموزش شهروندي و تعلیمات 

اعالم کرده است . در هلند موسسه ملی ارزیابی آموزشی » دموکراسی اکتشافی "اجتماعی را بعنوان بخشی از ابتکار ، 
(CITO)موزشی آارزیابی پیشرفت دانش آموزان در موضوعات مختلف از مدارس ابتدایی را بطور ساالنه براي اي نمونه

انتخاب می کند که این موضوعات شامل ساختارهاي اجتماعی و مهارتهاي زندگی می شوند . دو سوم از دانش آموزان در 
جهانی نیز هلند هم در یک امتحان داوطلبانه در پایان مدرسه ابتدایی شرکت می کنندو در این میان دانش آنها از مطالعات 

)1389فرمهینی فراهانی، (مورد ارزیابی قرار می گیرد.
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این موضوع که ارزیابی در تمام موضوعات و براي تمام مدارس امري ممکن و یا دلخواه است ، یک موضوع مهم است . 
ان انگلیسی تدوین نیوزیلند یک امتحان اختیاري با استفاده از بانک سئواالت پیشرفته ملی در زمینه ریاضیات ، علوم و زب

کرده است . هدف این امتحان افزایش رضایت معلم در ارزیابی دانش آموزان در مقابل نتایج یادگیري موضوعات در بیانیه 
قابل دسترسی است . هیچ در حال آموزشموزانآدانش سئواالت یا منابع برايرنامه آموزش ملی است . این بانکهاي ب

ن یا نکردن یک بانک سئوال مطالعات اجتماعی اتخاذ نشده است . در ضمن در سوئد تصمیمی هنوز براي تدوین کرد
سالگی براي مدارس دولتی اجباري است و براي مدارس خصوصی اجباري نمی باشد . 12ارزیابی در سن 

وسوالی که موزشی و نگرشی  را در ارزیابی دروس شهروندي نشان می دهد . آاین تنوع ها ، تفاوتهاي بین سیستم هاي 
مطرح است این است که آیا هدف اولیه ارزیابی ، کمک رسانی به اطالع رسانی تدریس در آینده است و یا آیا هدف آن 
نظارت بر وضعیت عملکرد آموزش شهروندي یا عملکرد مدارس شخصی و غیره است ؟ نگرانیهاي دیگر منجر به عدم 

وند . مثال در سوئیس نگرانیهایی در این مورد وجود دارد که حضور تمهیدات و تدارکات براي ارزیابی رسمی می ش
سنجش یک فرآیند می تواند کمک به ویرانی و تخریب آن کند ،اما کمبود ارزیابی هم می تواند به این معنا باشد که آن 

و دانش اموزان اجرا نشده است . فرآیند بطور جدي توسط معلمان

نتیجه گیري 

درکشورهاي مختلف با نام هاي مختلفی همچون مطالعات اجتماعی ، مطالعات جهانی ، مطالعه تربیت مدنی وشهروندي
هاي زندگی ، آموزش اخالق ، تربیت شهروندي ، تربیت مدنی ، آموزش براي شهروندي و... بکاربرده جامعه ، مهارت

رافی ، اقتصاد  ، حقوق  ، سیاست  ، این حوزه همچنین  به موضوعات آموزشی و انتخابها  شامل  تاریخ ، جغشده است.
مطالعات  زیست  محیطی ، آموزش ارزشها  ، مطالعات مذهبی  ، زبان و دانش مربوط می شود  . طیف و گستره 
اصطالحات و ارتباطات  موضوعی  بر وسعت و پیچیدگی  موضوعات مور د نظر  در این حوزه  تاکید می کند  . این 

اط قوت و نقاط ضعف می شود . آموزش  شهروندي  در حال حاضر در بسیاري از وسعت و پیچیدگی خود شامل نق
در بسیاري از کشورها ، طیف موضوعاتی که مرتبط  با آموزش  شهروندي  کشورها  موضوعی مناسب روز  می باشد  

کشیده  می شود .  هستند در در دوره  راهنمایی تعمیم می یابد و به علوم اقتصادي ، حقوق  ، تجارت  و علوم سیاسی 
این مسئله بلوغ رو به افزایش  دانش آموزان  و ن نوع آموزش نیز افزایش می یابد.ضمن این که زمان براي آموزش ای

توانایی آنان  براي بکار گیري موضوعات پیچیده  و مقطعی را انعکاس می دهد . این خصوصیت توسط نزدیکی دانش  
بعد از دوره اجباري آموزش و همچنین  نزدیکی آنان به ورود  به دنیاي  شهروندان  کامل آموزان به پایان  دوره اجباري  یا

.که داراي حقوق قانونی  ، سیاسی ، اقتصادي  و اجتماعی  و مسئولیت ها  می باشند ، بر انگیخته می شود 
رد آموزش شهروندي و تحرك در بسیاري از کشورها براي دوري جستن از یک دیدگاه ناقص و برپایه دانش در مو

حرکت به طرف یک دیدگاه گسترده که دانش و درك،تجربیات فعال و توسعه ارزشهاي دانش آموزي ،تمایالت 
،مهارتهاوحرفه ها را در بر می گیرد ،نشان می دهد . اما این انتقال به سختی قابل اجرا و مدیریت است که این دشواري 

.ات او و تطبیق آرام مدارس با تغییر استبدلیل تاثیر ویژه فرهنگ معلم و اعتقاد
مقایسه رویکردهاي موجود درآموزش هاي شهروندي کشورهاي مورد مطالعه که ازتحلیل اهداف آموزشی به دست آمـده 

بردرك مفاهیم رشته اي (مدنی ، تاریخ ، علوم سیاسی شهروندياست ، حاکی ازآن است که این کشورها درآموزش هاي 



، رشد اخالقی واجتماعی ، رشد عقالنی ، ارزش هاي دموکراتیک ، توجه به مسائل جامعه ، مسایل سیاسی ، جامعه شناسی ) 
وارزش هاي انسانی تأکید دارند. ایران گرچه به تقویت روحیه مشارکتی ، قانون گراونقاد توجه دارد ، لیکن رویکرد دینـی 

درکشـورهاي شـهرونديازماهیـت ومنشـأ اهـداف آمـوزش وارزشی برآن سایه افکنده است. درواقع تنوع رویکردها ناشی
مختلف است.

کتابهاي درسی ، منبع اصلی در بر گیرنده تدریس آموزش شهروندي در اغلب کشورها هستند . آنها نقش اساسی در تعیـین 
ننـد . ایـن موزان ایفا مـی کآدیدگاه معلمان و در نتیجه شکل دهی تجربیات برنامه آموزشی براي آموزش شهروندي دانش

نقش بطور ویژه اي در مرحله مدارس ابتدائی مشهود است زیرا معلمان در ایـن دوره معمـوال بـه جـاي اینکـه متخصـص در 
موضـوعات کلیـدي نتـایج نشـان مـی دهد،آموزش شهروندي باشند . در این زمینه افرادي غیر متخصص و معمولی هسـتند

شترك است.درهمه ایـن کشـورها دروسـی وجـود دارد کـه بـه طـور درمحتواي آموزش مدنی درکشورهاي مورد مطالعه م
خاص به این حوزه اختصاص داده شده است. اما تنها برخی ازاین درس ها را می توان به عنوان تعلیمات مدنی اطالق کرد.

اغلب کشورهاي مورد بررسی در پروژه بررسی بین المللی در خصوص آموزش شهروندي داراي ترکیبی از تدارکات 
ارزیابی فشرده و سازنده می باشند . ارزیابی مداوم دانش آموزان مسئولیت مشخص خود معلم بسیاري از کشورها است که 

ارزیابی مقطعی و چکیده ه یا پایان ترم انجام می گردد .در تعدادي از فواصل پایانی طبیعی ترم در طول سال و اغلب در میان
عملکرد دانش آموز در امتحانات کالس ، استاندارد یک کار کتبی دانش آموزان شامل تعدادي از مولفه هاي در بر گیرنده

و یا توضیح شفاهی درسها توسط او می شود . در سوئد در اکثر مقاطع ، مدارس در خصوص گزارش در مورد پیشرفت 
می شوند  . اهداف ارزیابی  دانش آموز در نتیجه  ابتکار  عمل در آنها و هدایت  فردي  و توانایی همکاري ، آزاد گذاشته 

متفاوت  هستند  . ارزیابی اغلب  کمک به اطالع رسانی  به معلم  و دانش آموز  می کند  و همچنین می تواند شامل  
گزارش به والدین  باشد  . مثال  در سوئد  گزارشات  دوره اي  شفاهی  و کتبی  براي والدین  تهیه می شوند  . در حالی که 

زارش کتبی هر سه ماه یکبار  براي والدین فرستاده می شوند اما ارزیابی ها همچنین می توانند به طور روز در اسپانیا گ
افزونی براي نظارت بروضعیت عملکرد آموزش شهروندي مورد استفاده قرار گیرند تعدادي از کشورها در حال حرکت به 

ي ملی براي تمام موضوعات به همراه بیانیه ها ،نتایج یاد این سمت هستند واین کاررا از طریق پایه گذاري استانداردها
مورد از انتظارات دانش آموزان که 57گیري و ابزار امتحان انجام می دهند .در ایاالت کنتاکی در ایاالت متحده امریکا ، 

ستن وانجام  درپنج در واقع استانداردهاي درس مطالعات اجتماعی است تعیین می کنند که  آیا دانش آموزان قادر به دان
حوزه گسترده محتوایی مطالعات اجتماعی  هستند یاخیر ؟.انتظارات از مطالعات اجتماعی که به عنوان نتایج یادگیري در 
نظر گرفته می شوند , شامل تاثیر مشهود دانش آموزان در خدمات اجتماعی می باشند پیشرفتهاي مشابهی هم در مریلند و 

است ، در بعضی از ست .ارزیابی آموزش شهروندي به شکل رسمی همواره مورد سوال بوده ویسکانزیس در حال وقوع ا
کشورها ، سیستم ارزیابی رسمی بطور مستقیم و غیره مستقیم تاثیري منفی بر روي آموزش شهروندي دارد . مثالً در ژاپن 

براي این امتحان آموزش وجود داشته عات اجتماعی می شود باعث  می شود که لامتحان ورودي دوره عالی که شامل مطا
باشد پدیده مشابهی هم در آلمان وجود دارد اما در استرالیا فشار براي گزارش وضعیت عملکرد دانش آموزان از طریق  
امتحان دولتی و عمومی عاملی براي جلوگیري از معرفی آموزش شهروندي بعنوان یک مولفه گسسته برنامه آموزش تلقی 

می شود.
وع ،آنچه که این تحقیق موضوعی نشان می دهد  تعمیم عالقه  وتوجه مضاعف به آموزش شهروندي در بین در مجم

این تحقیق به طور گسترده اي اهمیت اجتناب از راه حلهاي سطحی و کم اهمیت براي اصالح آموزشی و .کشورها است



کار وپنهان و اهداف آموزشی دیگر بررسی دقیق دیدگاههاي جانشین در مورد موضوعات داخلی با فت ارزشی آش
.کشورها ،ساختارها و برنامه آموزشی و تدارکات ارزیابی را به نمایش می گذارد 

پیشنهادها

بویژه در دوره این امرنیاز به آموزش مورد نظر براي معلمانمعلم در آموزش شهروندي وهمچنین نقش محوري تاکید بر-
ضروري است.ن دوره هاي آموزش ضمن خدمتهاي تربیت معلم وتربیت دبیري وهمچنی

تواند یک مرکز ملی وبین المللی  تلقی ضروري است.این پایگاه میپایه ریزي یک پایگاه اطالعاتی آموزش شهروندي-
به منظور تربیت شهروند جهانی را تسهیل نماید. کشور و بین کشورها داخلدر انتشار دیدگاهها ارتباط ووشود 

ش مهم بافت و فرهنگ در فهم اهداف و دیدگاههاي آموزش شهروندي توجه کرد . آنچه که در یک بافت نقباید به-
ر برده شود . این فرهنگ به کار می رود به سادگی نمی توان براي دستیابی به نتایج یکسان در جاهاي دیگر انتخاب و به کا

گاري دقیق دارد کار نیاز به ساز
مدنی و ابعاد متنوع آن، توصیه می شود، کتب مستقلی به همین شهروندي ونقش کلیدي تربیت به نظر می رسد با توجه به -

تألیف شود. طراحی برنامه "تربیت مدنی"یا"مطالعات شهروندي"، و با عنواین مشابه همچون "تربیت شهروندي"تام 
جمله کشورهاي آسیاي جنوب درسی ویژه براي تربیت شهروندي، الگویی است که در برخی از کشوروهاي جهان از 

شرقی همچون سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ بکار رفته است. به طور کلی تدوین برنامه درسی مستقل براي آموزش 
هنگامی که معلمان از آموزشی یک کشور وجود داشته باشد:شهروندي هنگامی تجویز می شود که شرایط زیر در نظام

ی و سازماندهی برنامه درسی در سطح مدرسه برخوردار نباشند و معلمان آموزش صالحیت علمی و تحصیلی براي طراح
زمانی که تحرك جمعیتی زیاد باشد و مهاجرت هاي زیادي در داخل مرزهاي یک کشور زم در این زمینه را ندیده باشند،ال

ت سیاسی معینی است و به زمانی که کشوري درگیر تحوالهر) و یا خارج از کشور صورت گیرد،(از مناطق روستایی به ش
زمانی که تصور می شود واگذار کردن تدریس جاي ارزش هاي سنتی و قدیمی باشد،دنبال جایگزینی ارزش هاي جدید به

ارزش هاي شهروندي به شکل تلفیقی (در قالب دروس مختلف)، به علت کمبودهاي زمانی، به طور عمیق پرداخته نشود و 
یادگیري سطحی اتفاق افتد

تربیت شهروندي باید به عنوان یک ابزار مهم در جهت وحدت وانسجام  اجتماعی استفاده کرد.تربیت شهروندي این از -
ظرفیت را دارد  تا زمینه ایجاد وحدت ملی ووفاق وانسجام اجتماعی را فراهم آوردو در حد توان به استقرار نظم وانضباط 

به نسل بعد کمک کنداجتماعی وانتقال فرهنگ دینی ،ملی وبومی از نسلی 
اکثرکشورها در حال تالش براي تغییر از یک دیدگاه آموزش شهروندي رسمی ( آموزش درباره شهروندي ردر حال حاض-

) به سمت یک دیدگاه فعاالنه تر ( آموزش از طریق شهروندي ) هستند این تالش در راستاي اهداف تجدید نظر شده آموزشی 
انتقادي تر و افزایش خالقیت و قوه ابتکار تاکید می کند .ایران هم که در این مورد یک دیدگاه ملی است که بر نیاز به تفکر 

منفعل( آموزش درباره شهروندي ) را دارا است بایستی براي ایجاد وضعیت بهتریک دیدگاه فعاالنه آموزش از طریق شهروندي 
نیم.کحرکت 
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