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شهروندان نیاز به دانش، نگرش و    اخیر،  با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در قرن 

.  چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارندو هم  ای عملکرد در جوامع فرهنگی خودهایی برمهارت

هدف از پژوهش حاضر، الگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آرای فالسفه معاصر  

تحلیلی و رویکرد    -روش تحقیق توصیفی و انعکاس آن در پوسترهای گرافیکی است. بدین منظور از  

های فالسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی  ها از دفتر اندیشهاده شد و دادهتبیینی تاییدی استف

جمع گرافیکی  پوسترهای  در  یافتهجهانی  مبنای  بر  گردید.  تحلیل  آوری  و  تجزیه  از  حاصل  های 

قالب تحلیل  اطالعات نظری مرحله کیفی، الگوی مورد نیاز   طراحی شد و تجزیه و تحلیل آن در 

های کیفی تحقیق  توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارائه گردید و یافته

آگاه،  نیروی انسانی  توانند  میای  شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه  حاکی است
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 مقدمه 

پرورش  د  رسرود به نظر میمی  انسان  هایتوانایی  جانبههمه   پرورش  هدر زمین  تیوتربمیتعل انتظاری که در نظام    بهباتوجه 

ها و قلمروهای اساسی تعلیم و تربیت از اهمیت اساسی برخوردار است.  عنوان یکی از ساحتبُعد سیاسی ـ اجتماعی به

اساساً    وتربیتتعلیم  واقعیت این است که دهه گذشته، دوره تغییرات عظیم در حوزه سیاسی و اجتماعی بوده است

تعارض  . در درازای تاریخ،  به آنان است  فرهنگیمیراثینده و انتقال  های آنگر و به معنای پرورش نسلفعالیتی آینده

کند.  اشاره می  مسئلهدر رساله قوانین به این    1افالطون»مطرح بوده است.    هموارهمیان تربیت فردی و تربیت شهروندی  

آن را در مفهوم روابط  داند که باید  مدنی می  -   ی ای از سازو کارهای اخالق مفهوم شهروندی را مجموعهنیز    2منتسکیو 

های  ایده  نیترمهماز  و  شهروندی یک مفهوم متکثر و چند چهره   (.59:  1384)خاتمی،    « شهروندان، تعریف کرد  انیم

های اجتماعی وابسته است و شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی  اجتماعی است که به روابط بین افراد و گروه

انجام  انسانی خود را  شود، از حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفه اجتماعی  دولت حمایت می  طرف   از   و کندمی

مرزهاست   بردن نیازبکه در حال ای دیجیتال هسته وبرقپرزرقدنیای  در شهروندی   (.101: 1388 ،گهرنیک دهد )می

که    ی انسان  ی عن یبود؛  امروزه باید یک انسان جهانی    .ای دیگر داردمعنا و جلوهپروراند،  سازی را در خود میجهانی  دة یاو  

شود. در  می  ارزیابی جهانی    در مقیاسدنیا تعلق دارد. در چنین شرایطی حقوق و وظایف ملی ارتباطات پیچیده    نظامبه

بلکه مسئول تمامی اعمالی است که روی زندگی بشر    ، این عرصه فرد فقط در قبال شهر و کشورش مسئولیت ندارد

  خوردهگرهبه یکدیگر   شی ازپ شیبا  هدولتها و سازمان  سرنوشت تمامی افراد،  «، شدنیجهان »  واسطة به  .گذاردمیتأثیر  

به دنبال طرح مفهوم »شهروندی  »  انکار گردیده است.های فعالیت بشری، غیرقابلو تأثیر این فرایند بر تمامی حوزه

از   جدیدی  انتظارات  انسان،    عنوانبه  وپرورشآموزشجهانی«  شخصیت  پرورش  برای  ابزاری  و  معنابخش  عامل 

 (. 1397، یدارعلم ی نیمع « )است گرفتهشکل

. این  استها و رشد و تکامل افراد  های توسعه برنامهشامل داشتن اطالعات دقیق در زمینه  پژوهش،  این  انجام  مکانیسم

پردازد و ممکن است به  می  زمانمدتا رشد افراد در طول  ها و ینوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و الگوی برنامه

از طریق تهیه فیش از    . نحوه گردآوری اطالعات این تحقیق )مقطعی( صورت گیرد  دو روش طولی )تداومی( و عرضی

ها اساس کار را تشکیل  اطالعات و داده   لیوتحلهیتجزها و  بندی فیشسپس دسته  گوناگون ومعتبر  مجالت    کتب و 

به روش کتابخانهددهمی اطالعات  الکترونیکی، داده.  از منابع  استفاده  با  و  و پژوهشهای مشابه کتابخانهای  های  ای 

ابزار    گردد.الگوی مطلوب تهیه میهای کیفی و سپس  ها ابتدا دادهدر توالی گردآوری داده  شود. آوری میجنبی جمع

توسط  اطالعات فیش آوریجمع است که  تحقیق  از جمعپژوهشگر ساخته میهای  با  شود. پس  مرتبط  منابع  آوری 

  گیرد. بندی اطالعات صورت میبندی قیاسی برای طبقهنظام مقوله  موضوع تحقیق، کدگذاری موضوعی با استفاده از 
  صورت بهپژوهش حاضر     ل یوتحلهیتجزروش  .  است  گرفته صورتاین تحقیق در پارادایم تفسیرگرایی و به شیوه کیفی  

در تحلیل  . »استتحلیل مضمون   قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معموالً  تحلیل 

دهد. شبکه مضامین  نشان می  ی مراتبسلسله  صورتبهروند. قالب مضامین، فهرستی از مضامین را  مضمون به کار می

و مدل    موضوعبرای شناخت میزان همخوانی  «.  دهدنشان میهایی شبیه تارنما  نیز ارتباط میان مضامین را در نگاره

توان  ، میاساسنیبراگویند.  های نیکویی برازش می شود که به آنها شاخصها و معیارهایی استفاده میمفهومی از شاخص

 
1. plato 
2. Montesquieu 
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شاخص  از    معاصر  وتربیتتعلیمتحقق آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان  نتیجه گرفت که الگوی  

 برازش مطلوبی برخوردار است.

 

 .مفهوم شهروندی 1

با جامعه مدنی است.    بر اساس تنگاتنگ  و  نزدیک  ارائه گردیده است، مفهوم شهروندی دارای مالزمه  تاکنون  آنچه 

مدنی    اساسن یبرا جامعه  تحقق  گرو  در  مفهوم  این  جامعهاستتحقق  مردم  .  رأی  بر  قدرت  اساس  که  )همان  ای 

گیرد. جامعه مدنی متشکل از  ای، ساختار قدرت از قاعده آن نیرو میشهروندان( استوار گردیده باشد. در چنین جامعه

بخش جامعه خواهند بود و شاکله و بدنه    نیترمهمکه در واقع    هستندسه بخش است بخش اول: شهروندان جامعه  

نمایند. بخش دوم: بخش  نماینده خویش انتخاب می  عنوانبهدی را  اصلی آن را تشکیل خواهند داد و با رأی خود افرا

از طرف شهروندان و منتخب آنان است و در نهایت بخش سوم، بخش خصوصی که   دولتی، نماینده و انتخاب شده 

نهادهای غیر با تشکیل سازماندولتی است که شامل همان شهروندان میشامل  اهداف  شود که  به  برای رسیدن  ها 

گیرند و برای رسیدن به  های بخش دولتی را بر عهده می ای از فعالیتشوند و بخش عمدهشان وارد عمل میمشترک

نمایند. دولت تنها در هدایت و تعیین اصول کلی )مشورت شهروندان( نقش ایفا خواهد  اهداف مشترکشان فعالیت می

 نمود. 

 
 حقوق شهروندی : مراحل و ساختار رسیدن به یک جامعه آشنا به  1شکل  

 

در حوزه تغییرات اساسی در    چندبرابرهای جوان هستند، نیازمند کار  کشورهایی مانند کشور ما که دارای دموکراسی

رفتارهای شهروندان هستند، زیرا سبب افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور مدنی شهر و سرنوشتشان خواهد شد  

های آموزش شهروندی در زمینه حقوق  کالس  یبرگزاری مربوطه اقدام به و الزم است توسط شهرداری یا سایر نهادها
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تر و  ایها پایهتر(. نمایند. در این راستا هر چه که این آموزشوظایف شهروندی )خصوصاً در مدارس و سنین پایین

و    شهروند مدارجامعه    ک ی با  تواند در آینده  های درسی گنجانده شود، میها و مدارس باشد و در برنامهمتوجه دبستان

. در واقع تحقق  هستندپذیری باال  آگاه به وظایف و حقوق خویش مواجه شویم که دارای سطح مشارکت باال و مسئولیت

که در نهایت سود حاصله متوجه هر    استهای آموزشی و مدیریت شهری  سیستم  یمساع ک ی تشرچنین آرمانی نیازمند  

مربوط به شهروندی    مسائلهاست که جوامع پیشرفته  سال  اساس نیبراهروندان خواهد شد.  دو سیستم و تمام شهر و ش

 اند. های درسی مدارس خویش گنجاندهو حقوق شهروندی را در برنامه

 وپرورش آموزشتربیت شهروند جهانی در بستر نظام  کارآمدالگوی .2

گانة شناختی، نگرشی و مهارتی،  های سه متناسب با حیطه  ،وپرورشآموزشالگوی کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر  

های  خالصه شده است. در این الگو ابتدا به مؤلفه  3تا    1ها و راهکارها، در جداول  ها، مشخصهها، نمودبر مبنای مؤلفه

اقتضای هریک  های سة گانه شناختی، نگرشی و مهارتی پرداخته و به  تربیت شهروند جهانی متناسب با هر یک از حوزه

مؤلفه این  مشخصهاز  به  نمودها،  ماهیت  شدن  روشن  برای  و  است  شده  ارائه  شاخص  نمودهای  و  ها،  پرداخته  ها 

هایی دارد که ناشی از تفاوت اهداف بنیادین  راهکارهایی ارائه شده است. این الگو با الگوی تربیت شهروند ملی تفاوت

اساس هدف  است.  ملی  شهروند  با  جهانی  مجموعهشهروند  انتقال  ملی،  شهروند  تربیت  دانشی  از  ارزشای  و  ها،  ها 

های رفتاری ضروری برای دوام و رفاه جامعه، به شهروندان جامعه است. از این رو، ناظر به برخورداری از  گیریجهت

و هویت ها، تعهدات اخالقی، سیاسی و اجتماعی به همراه احساس تعلق، عضویت  حقوق، وظایف و تکالیف، مسئولیت

مندی یکسان و عادالنه از امتیازات، مزایا و منافع جامعه  اجتماعی فراگیر برای مشارکت جدی در جامعه توأم با بهره

باشد و تأکید عمده در آن، این است که نوجوانان فارغ از تعلقات قومی، نژادی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی می

ای تربیت کند که در جامعه مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف  ونهشهروندان به گ  عنوانبهو جوانان را  

خود در قبال جامعه عمل کنند. در حالی که در شهروند جهانی، هدف، تربیت شهروندانی است که دارای نگرش جهانی  

نقش در یک جهان وسیع ایفای  از حس  و  بوده  تفاوت و دموکراتیک  به  باشند،  برخوردار  و گوناگونیهتر  احترام  ا  ها 

پذیر نسبت به آیندة جهان از ابعاد مختلف باشند و در نهایت، شهروندان، وابستگی و به هم پیوستگی  گذاشته و مسئولیت

را مسئول می به یکدیگر را درک کرده، خود  تا متعهدانه و بشرهمة مردم جهان  مالحظات    بر اساس دوستانه  دانند 

های اجتماعی بایستند.  ها و نابرابریعدالتیهای جهان پیرامون همچون: ظلم ها، بیل چالشمحلی، ملی و جهانی در مقاب

های جهان شمول انسانی است که در مناسبات جهانی  در حقیقت، هدف شهروندی جهانی، تربیت شهروندانی با ارزش 

های مربوط به عدالت و برابری  ارزش  جویی و احترام و منافع متقابل و متکی بر دانش و فهم مسائل جهانی، تفاهم و صلح

ای دارند. لذا الگوی تربیت شهروند جهانی عالوه بر  خواهانهاجتماعی در میان جوامع بشری، مشارکت فعاالنه و خیر

تری را به فراخور گسترده شدن جهان و  اینکه در بر گیرندة مختصات تربیت شهروند ملی است، موارد و ابعاد وسیع

های بنیادین شهروند جهانی در سه حوزة کلی  شود. با توجه به اینکه مؤلفهمول انسانی شامل میارزش های جهان ش

نگرشدانش مهارتها،  و  طبقهها  میها  و  شود،  بندی  جهانی  گرمایش  مانند  جهان،  در  موجود  به مشکالت  توجه  با 

کشورهای مختلف. مبانی ایدئولوژیک  های مختلف  تهدیدات تروریستی و افزایش تعهد و وابستگی متقابل میان جمعیت

است از جمله حقوق  آمده منشور سازمان ملل متحد طور که در  بستگی دارد، همان حقوق بشرشهروندی جهانی به  

  عنوان بههای جهانی شهروندی بر مسئله کاهش شکاف بین مناطق توسعه و فقیر  نبشاجتماعی فراتر از آن، اکثر ج

 د. کنبخشی از یک شهروند جهانی تأکید می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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 معاصر در پوسترهای گرافیکی   وتربیتتعلیمالگوی آرمان تربیتی شهروندان از منظر فیلسوفان .3

و  مشارکت  ،  وتربیتتعلیمغالب معاصرین حوزه    زعم بهبا سیاق تحلیل محتوا گفتنی است:    سؤال در مقام پاسخ به این  

در سطح  د آزاد  مفهوم شهرونتربیتی    ریتفساست و    ، وجه اشتراک نظام شهروندیدر جامعهایفای نقش معین افراد  

و    موردنظرهای  سپس تقسیم هریک از ابعاد به مؤلفه  جهانی به چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و 

تعامل شفاف میان    الگوی مطلوب در این عرصه منجر خواهد شد.  ترسیم   ها بههای هریک از مؤلفهنهایتاً تعیین شاخص

میت  از اه  غیردولتی  یها سمندر قالب نهادهای مدنی و    ژهیوبههمکاری متعهدانه مردم با دولت    حاکمیت و شهروندان و 

گیری از تربیت شهروندی است که افراد مشارکت در کارهای اجتماعی و پایبندی  با بهره  . است  برخوردار  ی االعادهفوق

های اجتماعی، سیاسی  شهروندان برای زندگی در عرصه  کردن آمادهآموزند؛ هدف تربیت مدنی  به حقوق شهروندی را می

مفهوم شهروند جهانی در بستر مشترکات انسانی، احساسات،  .  استالمللی  ای، ملی و بینو فرهنگی در سطح منطقه

ابزاری است در جهت اندیشه    مانند بهیابد. مفهومی که  اند، معنا و مفهوم میعواطف، نیازها و غرایز که جنبه جهانی یافته

  دهنده نشاننیست، بلکه  اما لزوماً بیانگر نفی منافع ملی و حاکمیت دولت    پذیری و پاسخگو بودن بیشتر دولت؛ مسئولیت

دیگر محصور و در    .گیرندپذیرند و الهام می . زیرا، شهروندان از آنچه تأثیر میاستتغییر شگرف در مفهوم حاکمیت  

آن تعامالت    گیرد که درچارچوب مرزها نخواهد بود، بلکه هویت و رفتار انسانی در فضا و محیطی فرا دولتی شکل می 

طراز    شریفی )  تأثیرگذار خواهد بود  شدنیجهانکه از روند    ی ندیفرائلی انسانی و جهانی است.  انسانی برگرفته از مسا

 است. مدنظرآمیز  زیستی مسالمت، تکثر فرهنگی و همیوطن جهان( ایدة 1در تصویر شمار ) (.1389 ،یکوه

 
 (1400همکاران:  : پوستر امید به آینده، طراح قباد شیوا. منبع: )نجفی و  1  ریتصو

 

اجتماعی    وپرورشآموزشرا جهت بهبود    یمناسب در متن پژوهش، نمودار    شدهالگوی آرمانی پیشنهاد    طراحی

 است: مالحظهقابل  خصوصنیدرا. الگوی ذیل شدن ارائه نموده استدر عصر جهانیآزاد شهروندان 



 تصویر الگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آراء فالسفه معاصر 62 

 
 رؤیا بویری، عباس قلتاش، سید احمد هاشمی، علی اصغر ماشین چی

 

 
 ندی مایت سازمانی و رفتار شهرو، ح2شکل  

 

نحوه طراحی الگوی مطلوب آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان    نةیزمهای تحقیق در  یافته

( همخوانی  1393)  یصالح  لم ید( و  2016)  واترز،  (2017)  معاصر، از نظر هدف با تحقیقات همالوشین  وتربیتتعلیم

 ( نمادی از صلح و تربیت اجتماعی در جامعة آرمانی است.2شماره ) تصویر دارد.

 

 
 (1400نجفی و همکاران:  )  : پوستر صلح، طراح مهدی سعیدی، منبع2  ریتصو

 

نظاماما   الگوی  منظر  چگونه  از  جهان  آزاد  شهروندان  تربیتی  آرمان  پوسترهای    وتربیتتعلیمفالسفه  مند  در  معاصر 

مفهوم شهروندی    ،های تحقیق محتوایافته  بر اساستوان گفت:  الذکر میدر جواب پرسش فوقگردد؟  گرافیکی تبیین می

شهر و  مفاهیم    گرچه  نی؛ بنابرااستجهانی    در جامعه های زندگی  در سطح محلی و ملی دارای وجوه مشترک با مهارت

از جهتی دیگر  اما    اموری اجتماعی است،  تاًینهاو    زمانمند تجربی و مکان مد و    -  ی ای عینپدیده جهتک ی از    یشهروند

و غالب مکاتب فلسفی معاصر    شناختی و فلسفی است زیرا این دو مفهوم حامل ابعاد انسان ت.فلسفی اس  -  ی انسان  مقولة

اند و  و آثار خود نظر دوخته  آرا ند آزاد جهانی در  و طراحان نظام تربیت شهروندی، به این جنبه مهم از مقوله شهرو

 اند. ای شهروندان تبیین نمودهمند شهری و تربیت حرفهیریت نظام های متشکله نظری و فلسفی آن را در عرصه مدلفهمؤ
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  نةیزم های تحقیق در  یافتهگذاری برای آینده کشور در تمامی ابعاد است،  تربیت شهروندی سرمایه  آموزش و

معاصر، از   وتربیتتعلیمچگونگی تبیین و تحلیل مضمون الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان 

 همخوانی دارد. (  1393( و عیوضی و باب گوره )2013)  ، آرتیلز و دایسون(2010)  نظر هدف با تحقیقات مولر

  دانش  :باید گفتچگونه قابل    موردنظر  دة یاها، بسترها و رویکردهای انتقادی در خصوص  لفهؤبرای چگونگی تحلیل م

بنیادین شهروند آزاد جهانی از منظر    ی هامؤلفه،  شهروندیدموکراتیک  های  و نگرشرفتار زندگی شهری  ، مهارت  مدرن

بر م  لفهؤدوازده مها  یافته  فالسفه معاصر هستند. ارزشمندی، هدفمندی،  لفهؤاساسی تربیت شهروندی مشتمل  های 

دوستی و  ساالری، جستجوگری، استقالل فردی، کفایت، سالمت، وطنساالری، شایسته، مردمیدوستنوعروشمندی،  

بیشترین  . در این زمینه  بوده است  سهمدارای بیشترین  در این پژوهش  ساالری  اساسی مردم  مؤلفه.  اعتدال را نشان دادند

 .ها بودو نگرش ها ارزشتوجه معطوف به حیطه شناختی و کمترین توجه معطوف به حیطه 

 
 (1400نجفی و همکاران:  )  طرح کبوتر صلح، طراح میلتون گیلز. منبع  :3  ریتصو

 

با   اخیر  قرن  است. شرایط  و صلح جهان  آرمانی  پیام  یادآور جامعة  نماد  داشته،  تحوالت گستردهاین  پی  ای که در 

 ورزان فلسفی جهان را به تکاپو واداشته است.اندیشه

، بسترها و رویکردهای انتقادی در حوزه آرمان تربیتی شهروندان جهان از  هامؤلفه  نةیزم های تحقیق در  یافته

( و  201)  ، گود(1395)   ی و پایمرد ، نوراسد مرادپورمعاصر، از نظر هدف با تحقیقات    وتربیتتعلیممنظر فیلسوفان  

 ( همخوانی دارد.1393عیوضی و باب گوره )

ها و مراحل تهیه الگوی فلسفی تربیت شهروند آزاد جهانی چگونه های هر یک از مؤلفهها و اولویتشاخصاما  

در جامعه و    مشاوره آزاد فرهنگ نقدپذیری و    فوق به مدد تحلیل توصیفی حاکی است  سؤالجواب  گردد؟  ارزیابی می 

افزایش آستانه تحریک شهروندان در مراودات اجتماعی، احترام به هنجارهای اجتماعی، پاسخگو بودن نهادهای دولتی  

رفتار   به  نظارت نسبت  و  اعمال  فعالیت  شهروندانو  بودن  قانون محور  رسانههای دستگاهو  اجرایی، تالش  های  های 

، نخبگان، اصحاب سیاست و ائمه جمعه و جماعت از محورهای مهم در حوزه  وپرورشآموزشد خانواده،  گروهی، نها

 . حقوق شهروندی است

 : از اندعبارتدر حوزه تربیت شهروندی دو رویکرد غالب وجود دارد، این دو رویکرد 
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 رؤیا بویری، عباس قلتاش، سید احمد هاشمی، علی اصغر ماشین چی

 

  مؤثرخدمت به دولت ملی و تابعیت  افراد برای    کردن آمادهبر اجتماعی کردن و    دی تأککار که  رویکرد محافظه  -

 . دارد

عضوی    عنوانبههایی برای فراگیران جهت درگیری و مشارکت فعال  گرا، تدارک دهنده فرصترویکرد پیشرفت –

 ( 1391 به نقل از قلتاش،؛ 2004 تر است )کروکلیور،از مدرسه و اجتماع بزرگ

حقوق شهری، سیاسی، اجتماعی از طریق مشارکت    شهروندی فعال به مشارکت فعال در جامعه و اعمال  ن،یبنابرا

و   ملی  این خود    یالملل نیبفعال در سطح  که  دارد  و  رندهیدربرگداللت  رویه  دانش  و  از حقوق ساختارها  های  فهم 

از اعمال تبعیض افراد و گروه دموکراتیک و اجتناب  برای  فناوری، تفکر هدفمند،  .  های خاص استآمیز  عوامل سواد 

-جامعه  زعمبه.  گیری شخصیت شهروندی هستنددر شکل  رگذار یتأثمشارکت اجتماعی و آگاهی جهانی از دیگر عوامل  

به مسئولیتمی  احترام  اجتماعی   قوانین  و  حقوق   به  که  زمانی   شهرنشینان   ،شناسان  قبال  گذارند و  های خویش در 

استانی    جامعةشهری بلکه در    جامعةدر    تنهانه  «شهروند»مفهوم    یابند.به شهروند ارتقا می،  نمایندشهروندان عمل می

درسی کارآفرینی از نظر روش تدریس    برنامةهای تحقیق در زمینه الگوی مطلوب  یافتهاست و    فیتعرقابلو کشوری هم  

 ( همخوانی دارد. 1385(، قائدی )1396، اسدی و احمدی )(2010) ، مولر (2016)  با تحقیقات واترز

 

 آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان الگوی نمایه .4

، مدلی  طراحی شد.  وتربیتتعلیمنظام  برای    آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان الگوی    ارائةدر تحقیق حاضر، جهت  

معیارها و عناصر  که در آن، چگونگی ارتباط میان    است  ارهایمع   ریزمذکور، شامل معیارها و  الگوی    دهندةلیتشکعناصر  

شناسایی ابعاد ایده تحقق آرمان تربیتی شهروندان جهان از منظر    پژوهش تبیین شده است. هدف اصلی این تحقیق، 

 معاصر است. طراحی مدل در راستای دستیابی به اهداف پژوهشی ذیل است: وتربیتتعلیمفیلسوفان 

 ند جهانی، الگوی شهرو ی شناختروانتعیین مبانی فلسفی، اجتماعی و  . 1

 ، آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهانئه الگوی مطلوب اار. 2

 از نظر محتوا،   آزاد جهانی افتهیتیتربشهروند الگوی مطلوب  . تحلیل توصیفی 3

 ، وتربیتتعلیممعاصر برای شهروند در نظام  ی فلسف الگوی مطلوب   ارائه. 4

توجه به تشدید روابط اجتماعی بین افراد جوامع در سطح جهان و  در مقام تفسیر اهداف فوق گفتنی است:  

شهروند در این روابط    عنوانبهتوانند  ها و آگاهی از نقشی که افراد انسانی میخارج از حیطه مسئولیت و قدرت دولت

انسانی   می   عنوان بهجوامع  ضروری  نمایند،  ایفا  در  زیر  ؛ گرددکل  فرا    شدن یجهان   ند یفراا،  ویژگی  اجتماعی  روابط 

گیرند؛ در  قرار می   ریتأثتحت  شدتبهگردد و  کنند و مرزها بر اثر جریان الکترونیکی نفوذپذیر میسرزمینی پیدا می 

های مادی و اقتصادی نظیر: ناتوانی  رود. دیگر پیشرفتملی از بین می   مؤثراساسی اعمال حاکمیت    شرط شیپنتیجه  

محیطی جهانی و تجارت جهانی ارز و سرمایه جهانی باعث تحدید  های جهانی، زیستهای معاصر در کنترل شرکتدولت

حاکمیت را تضعیف    کنندهتیتقوکه برخی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی    یاگونه بهاند.  حاکمیت دولت گردیده

از این تحوالت هستیم که باعث گردیده تا بسیاری از  های فرامرزی حاصل  نموده است. در نتیجه شاهد رشد شبکه

اساس مشروعیت دولت را    درگذشتههای را کسب نمایند که حتی از حس وحدت و انسجام ملی که  مردم وفاداری

های محلی را در میان  وفاداری  شدنیجهانبا آن شاهد آن هستیم که    زمانهم  کهیدرحال داد فراتر رود،  تشکیل می

 (.1393کند )پوراحمدی، فرو دولتی بار یکدیگر تقویت می  ی هاگروهو دیگر مردم بومی 
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یابد. در هر یک از مقاطع آمادگی، دبستان،  آموزش رسمی از مقطع آمادگی آغاز و تا دوره دانشگاهی ادامه می

وندی با روش  شرایط سنی و ذهنی کودکان و نوجوانان و جوانان، آموزش حقوق شهر  بهباتوجهراهنمایی و دبیرستان  

آموزان فضایی فراهم  مدارس برای دانش  ی به عبارتکامالً غیرمستقیم )از طریق نحوه رفتار و برخورد آموزگار با کودکان(،  

ها و  یعنی ساختارها، روش، آموزان، شهر را تجربه کنند و با حقوق شهروندی به شکل عملی آشنا شوندکنند که دانش

-طرح مستقیم مفاهیم حقوق شهروندی با دانشو    یادگیری شهروندی آماده شوندهای آموزشی برای تدوین و  محیط

های تدریس فعال از جمله؛ روش حل مسئله، روش کاوشگری، روش پروژه، روش یادگیری  گیری از روشآموزان )با بهره

و تدوین کتابچه    با برگزاری کنفرانس، سمینار   شهروندی  حقوق  خصوص   در  رسانیاطالع  همچنین  و (  ...  مشارکتی و 

.  تربیت شهروندی بهره برد  یراهکارها  عنوانبه آموزی  ابزار سمعی و بصری و اردوهای دانش  کتب آموزشی،  تصویری،

پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی    مالحظه

های مدنی بسیار اثرگذار  شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمانگرای  رفتار   وتربیتتعلیم  کند.یکمک شایانی م 

اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی    بستر  ها به تقویتاست، این آموزه

وا از وظایف مدیریت شهری است، در  آموزش شهروندی بخشی  قانونکمک خواهد کرد،  نهادهای  و  دولت  گذار،  قع 

تشکلسازمان و محلی،  ملی  وهای  مدنی  و  مهارت  و  شهروندی  حقوق  آموزش  طریق  از  ...  های  زندگی جمعی  های 

های  آموزش حقوق شهروندی و آزادی. شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت

و غیردو نهادهای عمومی دولتی  استقرار و گسترش  عمومی در  زیرا موجب  برخوردار است،  اهمیت مضاعفی  از  لتی 

 . شودمی مدارقانون دولت تعمیق نتیجه در و گویپاسخ و خادم  حکومت - ه کنندمطالبهو  حقیذفرهنگ انسان 

 وتربیت تعلیمحوزه ای در  های تربیت شهروند حرفهنتایج تحلیلی عاملی برای شناسایی مؤلفه: 1  جدول

تعداد   زیر مقوله  مقوله  تم

 شاخص

اهداف و فلسفه   

 تربیت

 5 . تقویت مشارکت اجتماعی 1

فناوری و   

 تجهیزات 

اجتماعی و   یریپذتیمسئول. آموزش و 2

 اخالقی 

4 

 4 . رشد سواد سیاسی 3  

 3 بودن  روزبه . 1  

 3 . مناسب بودن 2 نیروی انسانی  

 3 فناورانه. سهولت در ارائه تجهیزات 3  

متغیرهای  

ورودی یا درون  

 داد 

. دانش، مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن و  1 

 کردن عمل

4 

 4 و نگرش دموکراتیک مهارت. دانش، 2  

 3 . توانایی در کاربرد فناوری اطالعات 3  

 3 . کسب دانش1 معیارهای ارزیابی  
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 3 . شیوه تفکر 2  

پرورش  3   برای    ی هامهارت.  تعامالت  الزم 

 اجتماعی 

3 

استاندارد و منابع   

 آموزشی

 3 درسی مجزا   یهابرنامه. آموزش از طریق 1

طریق  2   از  آموزش  درسی    یهابرنامه. 

 ده ی تندرهم

3 

 یهاآموزش 

 شهروندی

 9 بودن یاحرفه. آموزش درباره شهروند 1

 3 . یاددهی و یادگیری پداگوژیکی 1 پداگوژی  

 3 انتقادی . پداگوژی 2  

متغیرهای  

 میانجی یا  

م حتوای  فرایند 

 آموزشی

 3 . محتوای دانشی 1

 4 . محتوای مهارتی 2  

 3 . محتوای نگرشی3  

کارکردهای   

 پنهان تربیت

 3 . برنامه درسی پنهان 1

 5 . تفکر انتقادی 2  

 8 . سواد سیاسی 1 شناخت مدنی  

 12 . سواد اجتماعی 2  

 10 . سواد فرهنگی 3  

 غیرهایمت

  خروجی

. سواد 1 توانایی مدنی  دادبرون

                                                     علمی 

11           

 

 11 . سواد اقتصادی 2  

 7 . سواد فناوری 3  

 11 . سواد اخالقی 1 نگرش مدنی 

 9 ی طیمح ستیزسواد   

 

درون داد شامل پنج مقوله اهداف و فلسفه تربیتی، فناوری و  دهد که متغیرهای ورودی یا  نشان می   1جدول  

تجهیزات، نیروی انسانی، معیارهای ارزیابی و استانداردها و منابع آموزشی، متغیرهای میانجی یا فرایند شامل چهار  

  داد برونهای شهروندی، پداگوژی، محتوای آموزشی و کارکردهای پنهان تربیت و متغیرهای خروجی یا  مقوله آموزش

نگرش مدنی   و  توانایی مدنی  بار عاملی همه  هستندشامل سه مقوله شناخت مدنی،  که  نشان داد  نتایج  . همچنین 
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  وپرورشآموزشای در  تربیت شهروند حرفه   ی هامؤلفهدرصد واریانس    64بودند و عوامل توانستند    5/0ها باالتر  شاخص

 ابتدایی کشور را تبیین کنند.  

 

 ابتدایی کشور  وپرورشآموزشدر  یاحرفهبرازش الگوی تربیت شهروند  یهاشاخص. 2جدول  

برازش  مقدار  اختصار  برازش هایشاخص

 قبول قابل

 9/0 باالتر از CFI 99/0 برازش تطبیقی 

 8/0باالتر از  GFI 97/0 نیکویی برازش 

 9/0باالتر از  IFI 93/0 برازش افزایشی 

میانگین مربعات خطای  

 برآورد

RMSEA 057/0 از   ترپایین

08/0 

 5تا  1بین  CMIN/df 22/2 کای اسکوئر هنجار شده 

نیکویی بارزش  

 یافته تعدیل

AGFI 95/0  8/0باالتر از 

 9/0باالتر از  NFI 93/0 برازش هنجار 

 

نتایج  است. همچنین    قبولقابلدهد که الگو وضعیت مطلوبی دارد و برازش الگو مناسب و  نشان می   2جدول  

، فناوری و  84/0مسیر پنج مقوله متغیرهای ورودی یا درون داد شامل اهداف و فلسفه تربیتی  ضرایبنشان داد که  

-، چهار مقوله متغیر79/0و منابع آموزشی    75/0  ، معیارهای ارزیابی و استانداردها70/0، نیروی انسانی79/0تجهیزات  

و کارکردهای پنهان    88/0، محتوای آموزشی89/0، پداگوژی  81/0های شهروندی  ای میانجی یا فرایند شامل آموزشه

و نگرش مدنی    97/0، توانایی مدنی95/0شامل شناخت مدنی  داد برونهای خروجی یا  و سه مقوله متغیر  86/0تربیت  

ور در شکل  کش  وتربیتتعلیمنظام  در    ایحرفهبنابراین الگوی تربیت شهروند    ،هستند  معنادار است که همه آنها    98/0

 است.  مشاهدهقابل 3
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 کشور  وتربیتتعلیمنظام   در ایحرفه  شهروند تربیت  الگوی  :3شکل  

 

 

 

 

 گیرینتیجه

ها  شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب را متناسب با نیاز  روازآنهر جامعه    وپرورشآموزشنظام  

های  مشغولیترین مسائل و دلتربیت شهروندی یکی از مهم  ؛ لذاتحویل جامعه کند های اجتماعی، تربیت و  و ارزش

های خاص را  ها و مهارتدر کشورهای مختلف جهان است. تا افراد یک جامعة دانش، نگرش  وپرورشآموزشهای نظام

ی خود به وجود آورند.  برا  اجتماعی در زندگی    رضایت خاطر توانند وضعی توأم با موفقیت و  در خود رشد ندهند، نمی

آموزان صرفاً موجودی منحصر در خانواده، جامعه و کشور  با عنایت به مقتضیات عصر کنونی و جامعة  جهانی، دانش

جدایی بخش  بلکه  نیستند،  جهانی  خود  مناسبات  و  بشری  جهان  از    مجموعة شهروندی    آیند.می  حساببهناپذیر 

فعالیتگسترده از  اجتماای  و  فردی  فعالیتهای  است.  باشندعی  فردی  اگرچه  که  پیشرفت    ، هایی  به  آن،  برآیند  اما 

ای به برابری و عدالت  است که به طور ویژه  نوپدیدی وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. شهروندی، از جمله مفاهیم  

ی« وقتی تحقق  شهروند» ای پیدا کرده است. مقوله  توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه

  موردنظرهای  یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتمی

اعضای یک جامعه    عنوانبهزندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان  

هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و  مسئولیت  قوقی که دارند،های مختلف مشارکت دارند و در برابر حدر حوزه

بر  ای  قای شهروندی و ایجاد جامعهگیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتایجاد نظم بر عهده می
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دارد.    اساس و عدالت  همانا    اساسبرایننظم  از    سازی نهادینهآموزش حقوق شهروندی،  تک  هاحقنظامی  های  لیفو 

های شهری ایران،  متناسب با شهروندی مبتنی بر کرامت و ارزش واالی انسانی است. بسیاری از معضالتِ مربوط به نظام

نقض حقوق شهروندی و عدالت شهری، قوانین  ،  شمولیهمه  فقدانپذیری،  از عوامل غیردموکراتیکی مانند عدمِ مشارکت

انعطاف عدم  مشروعیت،  میفاقد  نشئت  لذا یردگپذیری  انعطاف  ؛  عقاید،  کثرت  همچون  معیارهایی  تمهیدِ    پذیری، با 

توان این  پذیری و رعایت حقوق شهروندان به شهر، مینهاد، آموزش و گفتمان شهروندی، تنوعگیری جوامع مردمشکل

دموکراتیک فراهم  ریزی و طراحی شهری  فرایندها را دموکراتیزه و در نتیجه بستری برای بروز شکلی جامع از برنامه

مشکل    عنوانبهشود و به جایگاه مردم، نه  های برابر منجر به تقویت دموکراسی میکرد؛ فرایندی که با ایجاد فرصت

آنها بایستی یاد بگیرند که به نحوی مؤثر در بهبود امور جوامع محلی، ملی و جهانی    ؛ لذانهد، ارج میحلراهمثابه  بلکه به

های  ریزیهای عظیم آموزشی و پرورشی، برنامهدستگاه  عنوانبهیل به این هدف، مدارس باید  مشارکت کنند.  برای ن

ببینند تدارک  زمینه  این  در  راهبردی  و  بنابراجامع  جهانی  نی؛  شهروندانی  تربیت  مسالمت  منظور به،  و  زندگی  آمیز 

اهداف اصلی شکلموفقیت از  ملی و جهانی،  توسعآمیز در جامعه محلی،  و  قرن حاضر  گیری    حساب بهة مدارس در 

الزم و مناسب    هایفرصتباید مکانی برای تدارک    وپرورشآموزششهروند جهانی،    هایویژگیآید. در راستای احراز  می

  آموزان دانشنیازهای    کردنبرطرفهای الزم برای  های مختلف زندگی باشند تا از این رهگذر، زمینهبرای تجربه عرصه

بایستی خود زندگی و نمونه و الگویی کوچک از جامعه    وپرورشآموزشی و جهانی فراهم آید.  در سطوح محلی، مل 

های شاخص  در تربیت شهروند جهانی به بررسی مؤلفه  وپرورش آموزشباشند. در این مقاله کوشش شد تا با تبیین نقش  

شاخص متناسب برای هر یک از این   نمودهایشناختی، نگرشی و مهارتی و  گانهسهدر تربیت شهروند جهانی در ابعاد 

های  پرداخته شود و در نهایت، الگوی کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر نظام آموزش و متناسب با حیطه ها مؤلفه

 شناختی، نگرشی و مهارتی ارائه گردد.   گانهسه

 منابع 

 ها کتاب

 . انتشارات توتیاشناسی، تهران: مبانی جامعه. (1388)  .گهر. عبدالحسیننیک 

 مقاالت

  «تسهیم دانش در پرتو رفتارها   ارتقای تأملی بر  ».  (1390)   . سید مجتبیحسینی،    و  ، احمد خائف الهیفرد، حسن؛  دانایی

 . 63- 84، (14)  4مدیریت عمومی، 

 ،علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج  مجله   «، تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن(. » 1393)  ، بهروز.دیلم صالحی

29 (24.)   

»(1385)  .   سکینه  چوکده،  واحد ؛  کورش  واجارگاه،   فتحی   درسی  برنامه  در   شهروندی  تربیت  های آسیب  شناسایی . 

  ، « آن  وضعیت  بهبود  برای  راهکارهایی  ارائه  و  تهران  شهر  زن  معلمان  دیدگاه   از  نظری  متوسطه  آموزش  نظام:  پنهان

 .93-132 ،17 شماره   آموزشی، هاینوآوری فصلنامة

 (. 17) 5های آموزشی، ، فصلنامة نوآوری«تربیت شهروند آینده». (1385). قائدی، یحیی

ع سیاسی  »  (.1391).  باسقلتاش،  و  اجتماعی  رویکردوتربیتتعلیممبانی  تطبیقی  بررسی  دیدگاه:  و  تربیت  ها  های 

 .47-64، 2، دانشگاه فردوسی مشهد، وتربیتتعلیمنامه ، پژوهش«شهروندی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070879/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/540/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%ac
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   ،«ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسیجان رالز: گذار از نظریه»  .(1397)  .سعید،  ماخانی ؛جهانگیر،  معینی علمداری

 . 453-471 (،2)  48 ،سیاستمجله 

  تعلیمات  هایابکت  محتوای  در  شهروندی  تربیت  هایمفهوم   از  استفاده  میزان  بررسی  (.1389)  .سید احمد  هاشمی،

 . 141 ،4 گرمسار،   واحد اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی،  مدیریت و رهبری فصلنامه  راهنمایی، دوره  اجتماعی

  طریق  از   کارکنان   سازمانی   شهروندی  رفتار   و  مدیران  شایستگی.  (1397)  . مهدیپور،  طالب   ؛ محمود،  نشتیفانی  یکدل 

  و   مدیریت  ملی  همایش  اولین  رضوی،  خراسان   استان  وپرورشآموزش  موردی  مطالعه  ایحرفه  اخالق  تعدیلگر  نقش

 رضوی. خراسان نورپیام  دانشگاه مشهد،  مقاومتی، اقتصاد رویکرد  با اقتصاد 
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