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 اخیر یانجام شده در دو دهه
 

 جمال سلیمی

 

 چکیده
 هایی است که حول موضوع آموزش شهروندی در هدف این پژوهش سنتز پژوهی چند مورد از پژوهش 

تحقیقات  پژوهی، های درسی در کشورهای مختلف انجام شده است. برای این منظور با استفاده از روش سنتزبرنامه

های نامهالملل، در خصوص میزان توجه و اختصاص مفاهیم مربوط به آموزش شهروندی در برانجام شده در سطح بین

پژوهشی که این  11ربالگری، . در مرحله غاندشده بندیدستهانتخاب، واکاوی محتوایی و  مندنظام صورتبهدرسی، 

، ارائه شده هادادهیشی و بازآرایی آنها بر اساس اصول تلفیق، بازاند هایتهیافاز  ترکیبی، انتخاب و اندداشتهرا  هاویژگی

شهروندی به آن  درسی آموزش هایبرنامهکه عوامل مهم محیطی که در ساختار کلی  دهدمیاست. نتایج پژوهش نشان 

ادی و روندهای یاسی؛ سیستم اقتصس-پرداخته شده عبارت از سنت تاریخی؛ موقعیت جغرافیایی؛ ساختار اجتماعی

ا، مبتنی بر بیان برخی از کشوره یدرس هایبرنامهکه آموزش شهروندی در  دهدمیجهانی است. همچنین نتایج نشان 

اینکه  نهایتاً. اندداشته هاارزشفرهنگی جزئی و همچنین قوانین ملی و در برخی دیگر حالت خنثی نسبت به  هایارزش

: آموزش در مورد شهروندی؛ شودمیدرسی، از سه الیه تشکیل  هایبرنامهندی در نتایج بیانگر آن است که آموزش شهرو

 آموزش از طریق شهروندی و آموزش برای شهروندی.

 آموزش شهروندی، برنامه درسی، شهروند، مطالعات جهانی، سنتز پژوهی. :یکلید یهاواژه
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 مقدمه
ستوار است که تربیت، بر این باور اوتعلیمدر آغاز قرن بیست و یکم، دیدگاه اکثر مربیان بزرگ  

 ر جامعهامروزه دیگر، وظایف مدارس تنها به آماده کردن کودکان نوجوانان برای زندگی آینده د

ر های گوناگون زندگی دش، تجربه و تمرین عرصهرپروومحدود نیست بلکه هدف اصلی آموزش

ای روحیه جقویت تفکر انتقادی و خالق بهن تای که در آعنوان جامعه کوچک است؛ جامعهمدرسه به

های یادگیری های انفرادی وجای رقابتها و تعامالت گروهی بهها، فعالیتهمنوایی، تقویت همکاری

اددادن یجای جای خودپنداره منفی و آموزش و یادگیری بهنفس بهبهسطحی و گذرا، تقویت اعتماد

یت اهم یاین رویکرد نشان دهنده(. Jamshidian & Barkhordari, 2009) گیردمورد توجه قرار می

ه های شهروندی برای اقشار گوناگون مردم جامعه در سطوح مختلف و به ویژسزای آموزشبه

ر نگوییم پرورش ایران و در مدارس ما، اگوباشد؛ امری که در اهداف کلی آموزشمی آموزاندانش

 . (Baratalipour, 2006است )که کامالً نادیده گرفته شده، مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته 

یار طوالنی برخوردار تربیت از سابقه بسودر ادبیات علوم اجتماعی و تعلیم« 1شهروندی» مفهوم 

ابعاد و ماهیت این مفهوم را مورد بررسی قرار اند ن این علوم همواره درصدد بودهااست و متخصص

عناصری مانند  یگیرندهاین مفهوم دربر. گیری رفتار شهروندی را تبیین نمایندداده تا نحوه شکل

 مشارکت  »و «  4بخش حقوقینظام اثر »، « 3تعلقات اجتماعی، فرهنگی و فراملیتی»، » 2هویت ملی»

ا اتفاق مفهوم شهروندی دار داشته و بهمدیگر ارتباط نظاماین عناصر با است و  « 5مذهبی و سیاسی

شود که از هویت هند و با عنایت به عناصر ذکر شده شهروند مطلوب به کسی گفته میدرا شکل می

هایی باشد که از همه افراد آن جامعه انتظار اصیل برخوردار باشد و متصف به خصوصیات و ویژگی

هایی اجتماعی و فرهنگی آن جامعه احساس تعلق نماید و اطمینان رود داشته باشند و به پدیدهمی

 احساس کند و این مایهمی حاصل کند که یک ساختار حقوقی اثر بخش تمام حقوق او را تضمین

 و مدنی هایفعالیت تمامی اش درجامعه مطلوب اداره جهت شودمی باعث و گردیده وی ولیتئمس

 استنباط گونهاین توانمی بنابراین(.  Gert, 2008) کند مشارکت آگاهانه و فعال صورتبه سیاسی

 بتواند تا دارد نیاز خاصی شهروندان به خود ارزشی و های فرهنگیزمینه با متناسب جامعه هر که کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Citizenship 
2. National identity 
3. Social, Cultural, Super national belonging 
4. Effective system of right 
5. Religious and political participation 
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چنین  به حصول البته نمایند فعالیت ای،شده تعیین هایمسئولیت و ، وظایف حقوق قالب در

 آماده . گردد همافر سازی شهروندانآماده برای الزم هایزمینه و تدابیر که است آن مستلزم مقصودی

 اکثر آموزشی مقامات مهم برای نگرانی یک به اجتماعی زندگی برای نوجوانان و کودکان سازی

 صرف آنها پژوهشی و آموزشی و تدابیر هاتالش از وسیعی طیف و است شده تبدیل کشورها

  شهروندی یحیطه در آنها ثرؤم پرورش ینحوه و درسی شهروندی هایبرنامه ابعاد شناسایی

 ترین کارکردهای این در حالی است که یکی از مهم. (1387)مجلل چوبقلو،  شودمی

پذیر ولیتئکنونی، تربیت شهروندان فعال، خالق و مس یپرورش، در زندگی معاصر و جامعهوآموزش

جامعه شهروندی در سطح محلی، ملی و جهانی است. های شهروندی در برای برعهده گرفتن نقش

های کسب دانش و آگاهی، اتخاذ نگرش و تقویت در واقع تربیت شهروندی تدارک فرصت

ثر با دیگر افراد جامعه در جهت مشارکت در زندگی ؤهایی است که فرد را در تعامل متوانمندی

درسی  هایبرنامهویژه در پرورش، بهوموزشسفانه در نظام آأرساند، اما متسیاسی و اجتماعی یاری می

 (. Yarmohammadea & etc, 2008) شودمیمدارس توجه الزم به این امر ن

 زمینه در المللیبین علمی مجامع از بسیاری در اخیر یدهه در ویژهبه که هاییزمینه از یکی

 طورهب آن در هاپژوهش و مباحثات دامنه و است شده برخوردار ایویژه جایگاه از وتربیتتعلیم

 فلسفه که گفت توانمی گمانبی. است شهروندی تربیت مقوله باشد،می گسترش حال در اییندهافز

 از نیز وپرورشآموزش نظام و است معینی نیازهای یا نیاز به پاسخگویی سازمانی یا نهاد هر تشکیل

 هایارزش و نیازها با متناسب را مطلوب و مؤثر شهروندانی که است گرفته قوام و یافته شکل رو آن

 وپرورشآموزش نظام در متأسفانه. (Diba Vajari, 2009) نماید جامعه تحویل و تربیت اجتماعی

 برنامه آنکه از نظرصرف و شودنمی شهروندی تربیت به الزم توجه مدارس درسی هایبرنامه ویژههب

 نیز دیگر درسی هایبرنامه قالب در ندارد، وجود «شهروندی آموزش» عنوان تحت ایویژه درسی

 .یافت توانمی آن از اثری ترکم

ها ای است تا افراد جوان را برای ایفای نقشآموزش شهروندی یا مدنی دارای ساختار گسترده

ویژه نقش آموزش )از طریق تحصیل، هو ب ئول آماده کندعنوان شهروندان مسهای خود بهو مسئولیت

 Zahabioun, et) یادگیری( را در این فرایند آماده سازی ، به خوبی ترسیم و تبیین نمایدآموزش و 

al, 2013 کار رفته زیرا عبارتی است که این هدر این مقاله ب تعمداً "آموزش شهروندی"(. عبارت

تا بین  شودمیگرچه تالش ا کند.زمینه را در برنامه درسی در غالب کشورهای جهان توصیف می
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وزش شهروندی و آموزش مدنی تمایز ایجاد شود اما موضوع آموزش شهروندی با طیف وسیعی آم

کشور پوشش داده شده و شامل موضوعات بسیاری است. این عبارات شامل  15از عبارات در 

شهروندی، تعلیمات مدنی، علوم اجتماعی، مطالعات اجتماعی، مطالعات جهانی، جامعه، مطالعات 

هایی زندگی و آموزش اخالقی است. این موضوع همچنین با موضوعات و گزینه هایجامعه، مهارت

ها، از جمله تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، حقوق، سیاست، مطالعات زیست محیطی، آموزش ارزش

کیدی است بر أمطالعات مذهبی، زبان و علوم مرتبط است. دامنه عبارات و ارتباط موضوعات ت

 شده در این زمینه.  وسعت و پیچیدگی مسائل بررسی

آموزش شهروندی در بسیاری از کشورها در حال حاضر موضوع روز است زیرا قرن جدید 

 ها و ماده کردن افراد جوان برای رویارویی با چالشآنزدیک شده و ضرورت توجه به بهتر 

تصادفی (. Pike, 2008) شودمیهای زندگی در یک جهان به سرعت در حال تغییر احساس ثباتیبی

نیست که اکثر کشورهای پروژه کشورهای اروپایی در حال انجام اصالحات اساسی در مدارس و 

برقرار خواهد شد. آموزش شهروندی بخش مهمی از این  2020برنامه درسی هستند که تا سال 

 های مختلف کشورها به سطح و سرعت (. این پاسخQuezada, 2010) فرایند اصالحات است

ییر جهانی در ابتدای قرن بیستم است که مطالعات موضوعی را اینچنین جذاب و بهنگام سابقه تغبی

زش شهروندی در مدارس در حال (. در واقع مکان و هدف آموSchulz et al, 2010) کرده است

عنوان بخشی از تحقیق گسترده و مستمر برنامه درسی ملی در غالب کشورهای عضو اتحادیه به حاضر

ای شمالی، کانادا و استرالیا و همچنین برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا در حال اروپا، آمریک

 .(Pykett, 2010) بررسی است

درسی در کشورهای مختلف و بر مبنای پرداختن  هایبرنامهدر این پژوهش تالش شده است تا 

از منظر پرداختن درسی آنان را  هایبرنامهپرداخته شود. در این راستا ابعاد « آموزش شهروندی»به 

به آموزش شهروندی، مورد وارسی قرار گرفته و نتایج حاصله بر اساس روش سنتز پژوهی تحلیل 

شده است. هدف این پژوهش ایجاد یک منبع در دسترس و آماده متشکل از توصیف مجمل اهداف 

تهیه آموزش، ساختار و سازمان، و چارچوب برنامه درسی و ارزیابی در کشورهای مورد نظر و 

 جداول تطبیقی و خالصه های مبتنی بر واقعیات در زمینه های مورد نظر است. 
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 هدف پژوهش

درسی  هایبرنامههای انجام شده در خصوص ست از سنتز پژوهشا هدف پژوهش عبارت

 برای این منظور اهداف زیر مد نظر است:که  آموزش شهروندی در دو دهه گذشته

 مطالعه ساختار و سازمان برنامه درسی آموزش شهروندی  -1

 درسی آموزش شهروندی هایبرنامهترسیم رویکرهای تربیتی حاکم بر  -2

 درسی آموزش شهروندی هایبرنامههای اجرای تشریح چالش -3

 االت پژوهشؤس

در کشورهای  آموزش شهروندی اهداف، سازماندهی و ساختار برنامه درسی -1

 ؟چیستمختلف 

های برنامه درسی کشورهای در نظام« آموزش شهروندی»نوع مواجهه با مقوله  -2

 مختلف چگونه است؟

 ؟چیستندرویکردهای برنامه درسی و آموزشی به تربیت شهروندی  -3

 دامنه رویکردهای آموزش و یادگیری در آموزش شهروندی چگونه است؟ -4

ای مختلف برنامه درسی ههای مشترک در آموزش شهروندی در نظامچالش -5

 ؟ چیستند

 روش پژوهش
کار رفته در این پژوهش، سنتز پژوهی است که عملیاتی کردن این اصل شناسی روش بهروش

)چالمز، هجز و  های تولید شده پیشین را داردمند دانشتجمیع یا تراکم نظامقابلیت است که علم، 

های پژوهشی گذشته یافته یهنتیجه واحد همال است که ؤو در پی پاسخ به این س( 2002کوپر، 

های خویش چه اقدام عملی را انجام چیست؟ مربی، معلم و سیاستگذار در نهایت در برابر سؤال

تنها گاهی اوقات تکلیف کنشگر را در منفرد، نه صورتبهها دهند؟ چرا که در نظر گرفتن پژوهش

)پرینگ،  گرددد و نقیض، سبب گمراهی او میهای گاهی ضکند بلکه یافتهنمی قبال سؤالی تعیی

کنشگران از پژوهش تربیتی انتظار  آنچههای نزدیک شدن است به سنتز پژوهی یکی از راه(. 2000

ت پژوهشی الاست که به دنبال پاسخگویی به سؤاهایی های پژوهشدارند، زیرا در پی تلفیق یافته

مبسوط در کتاب خویش به علل چرخش پژوهشگران طور به( 1984) الیت و پیلمر. هستند مشترک

به بعد  میالدیاند و معتقدند از دهه هشتاد مند پرداختههای مروری نظامبه سمت انجام دادن پژوهش
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 . مند، آرام آرام تبدیل به حوزهای تخصصی شده استهای مروری نظامحوزه پژوهش

کار گرفته شده در ف و رویکردهای بهبه هد است که با توجه پژوهی دارای انواع گوناگونسنتز

پژوهی توان سنتزطور کلی می. بهشودمیاز میان آنها دست به انتخاب زده های مورد تلفیق، پژوهش

آنهایی را که در دسته کمی قرار دارند )عددی( قرار داد.  )واژگانی( و کمی را در دو دسته کیفی

اکنون فراتحلیل جایگاه خویش را به مثابه هم(. 1976)گالس،  تر با مفهوم فراتحلیل می شناسیمبیش

ای با هدف یک روش تحقیق مستقل و پیشرفته پیدا کرده است، به طوری که مراکز پژوهشی ویژه

در حوزه (. 2004)تامس و پرینگ،  ایجاد شده است ،های پراکندهی پژوهشهادادهتلفیق و فراتحلیل 

پژوهی تزهای نوینی از سنشناسانه منجر به روشروش های کیفی نیز، توسعه حوزه نظری وپژوهش

 شده است ، سنتز مضمونی، سنتز متنی و سنتز تفسیری ـ انتقادی ینگارمردمروایت و فراهمچون فرا

پژوهی ای از سنتزدر پژوهش حاضر مد نظر است ارائه نمونه آنچه(. 2009پیج و تامس، -)بارنت

درسی به  هایبرنامهآموزش شهروندی در اخیر در حوزه سال  15های های پژوهشمند یافتهنظام

گذاری و شزچگونگی ار یهت این پژوهش دربارالاؤروش کمی و کیفی است تا بدین روش س

از منظرهای متفاوت پاسخ داده شود. درسی  هایبرنامهدر « آموزش شهروندی»پرداختن به مفهوم 

ها باشد دارای سه مرحله است که دیگر پژوهشهای انجام دادن یک پژوهش که حاصل سنتز یافته

 :استبه شرح زیر  مراحلمرحله پیشرفته است. این  چهارپژوهش حاضر نیز بر مبنای این 

های آنان هایی که مقرر است از یافتهتعیین پژوهش) تعیین جغرافیای پژوهشمرحله اول: 

 ( استفاده گردد

 ها استفاده شد که عبارتند از: ب پژوهشای جهت انتخادر این مرحله معیارهای سه گانه

 ها بهزمان انتشار پژوهش: تعیین پارامترهای جستجو همانند تاریخ انتشار و نوع پژوهش -الف(

باشد. همچنین بعد دیگری که در این  2000ها بعد از سال ای تنظیم شد که تاریخ انتشار آنگونه

ها در آن انجام پذیرفته است. برای این که پژوهشمرحله تعیین شد عبارت بود از گستره جغرافیایی 

منظور پژوهشگران تمام تحقیقاتی که در سراسر دنیا انجام گرفته بود را مالک قرار دادند و لذا 

محدودیت مکانی و جغرافیایی خاصی برای این منظور در نظر نگرفتند. بعد دیگر امر شامل تعیین 

هایی )اجرا شده( و همچنین پژوهش ی تجربی برنامه درسیهانوع تحقیقات بود که در اینجا پژوهش

و آخرین گرفت. بر میوزش شهروندی پرداخته بودند را درکه به ارزیابی ساختارهای برنامه درسی آم

ها، مشخص کردن نوع اسناد و مقاالت مورد بررسی بود. در اینجا نکته در تعیین نوع پژوهش
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را  یمقاالتاند، هایی که به مرور آنها پرداختهار تحقیقات پژوهشمنظور اطمینان از اعتبپژوهشگران به

 یبر شواهد تجرب یمبتنی هایو بعد از  داوری ، منتشر و گزارش یدر مجالت رسم کهانتخاب کردند 

 باشد. در آنها ذکر شده 

مرتبط ون چدر اینجا معیارهایی  :انتخاب اسناد گردآوری شده از مرحله قبل ارهاییمع نییب( تع

و اعتبار  کار رفتهبه قیپژوهش از نظر اعتبار ابزارهای تحق تیفیت پژوهش حاضر، کاالؤبودن با س

دارای  واعتبار مجالت از بعد داشتن سیستم ارزیابی دقیق، علمی  استفاده شده، لیهای تحلروش

مقاالت مذکور  در هادادهها و ابزارهای گردآوری اطالعات و ساختار و نظم آکادمیک، اعتیار روش

 و ... در نظر گرفته شد. 

ون چبرای این بخش از پژوهش، راهبردهایی  :هاگاهیراهبرد جستجوی اسناد و پا نییج( تع

های ی جهت جست جو در پایگاهمرتبط با آموزش شهروند دقیق و گویا هایدواژهیکل نیتدو

رتبط با منظور پوشش مفاهیم مها به اطالعات تعیین گردید. برای این منظور جامعیت کلید واژه

رنامه درسی هایی انتخاب شدند که هم کلیت بپژوهش مد نظر قرار گرفت و به این منظور، کلید واژه

ین بخش ادیگر از ابعاد یکی  ند.را آشکار سازند و هم ابعاد متنوع آموزش شهروندی را پوشش ده

و سانی ویژه علوم ان تجه به ماهیجو بود. با تووجهت جست داده هایگاهیپا نییتع از پژوهش،

توان ین موارد میاالمللی، چند مورد از آنها انتخب شدند از جمله های داده بینهمچنین اعتبار پایگاه

 اشاره کرد.   sciences direct, ERIC, ProQuestبه 

در  های دقیق که دارای ویژگی جامعیت و دقت بودند،جو بر اساس کلید واژهوبعد از جست

یی هاویژگیها دارای . این پژوهشدست آمدبه آموزش شهروندیمقاله و سند در حوزه  31مجموع 

یل آوری و تحلهای جمعچون اعتبار علمی مجالت چاپ شده، اعتبار اسناد مورد بررسی و روش

د از مور 19هایت ندر انتخاب اسناد  ارهاییاعمال معو ... بودند. در این بین، پژوهشگران با  هاداده

درسی مورد  هایبرنامهآنها را برای ورود به مرحله بعد انتخاب کردند. معیار مورد استفاده، جامعیت 

ودند و بدرسی که در سطح ملی کشورهای مختلف اجرا شده  هایبرنامهبررسی در مقاالت، یعنی 

حل تدوین، درسی آموزش شهروندی در مرا هایبرنامههمچنین پرداختن مقاالت به ارزیابی وضعیت 

 درسی بود. هایبرنامهاجرا و اصالح 

 )غربالگری( اسناد منتخب و ارزیابی شاخص محور از مندنقد نظام : مرحله دوم

و انتخاب شده بودند، از  ییکه در مرحله جستجو شناسا هاییپژوهش نکهیاز ا نانیاطم یبرا
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و  ی، داور1ایدو مرحله یغربالگر ندیفرا کیباشند، در یورود )مرحله اول( برخوردار م یارهایمع

 نیو در مرحله بعد، از ب بررسی هاگزارش پژوهش دهیصورت که ابتدا چک نیشدند. بد نشیگز

 قرار مداقه مورد هاتر، متن کامل پژوهشقیتر و عمقیدق یمانده، جهت بررس یباق هایپژوهش

مایه مقاالت و اسناد انتخاب شده، در مرحله دوم از اجرای پژوهش و به منظور وارسی درون .گرفت

ها به در این نوع از غربالگری، کلیت پژوهش :درشت یالف( غربالگرسه فعالیت اصلی انجام شد: 

در این مرحله  ب( غربالگری ریز: .انتخاب شدند "مرتبط بودن"و  "تیفیک"لحاظ دو معیار اصلی 

مرحله  نیفوق دست به انتخاب زده شد. حاصل ا اریکل متن اسناد مطالعه شد و با توجه به دو مع

 .میمرحله شد نیوارد گام سوم از ا کار نیسند بود که با ا 15

  برداریو نقشه یکدگذار :سوممرحله 

 شسنج اما دانست هااز سنجش پژوهش یلشک توانیرا م یورود و غربالگر یارهایچند معهر

باشد که یحله ممر نای از بعد تنها کهچرا افتدیاتفاق م برداریو نقشه یبعد از مرحله کدگذار واقعی

ال شده، غرب هایمرحله، پژوهش نیادر  .موجود است هاژوهشپ یابیمرحله ارز یبرا یاطالعات کاف

، جامعه وابسته، نوع مداخله یرهامتغی و سؤاالت روش، و طرح چونآنها هم یهاویژگیبر اساس 

شده در  یردآورها، مرتب شدند. از اطالعات گافتهی و هاداده لیو تحل یگردآور هایو نمونه، روش

 نید. همچنشاستفاده  و ارتباط تیفیک یارهایاسناد و مطالعات بر اساس مع یابیارز یمرحله برا نیا

اال بوده آنها ب نیدر ب یناهمگن نهمچنی و هاسؤال پژوهش حاضر، تعداد پژوهش تیبا توجه به ماه

 زنی هامقوله ریز ییساو شنا بندیمرحله، جهت طبقه نیدست آمده در اهاست. لذا از اطالعات ب

طعات شده و ق کیولوژیزیف حیتشر یاسناد به نوعبه عبارت دیگر، در این مرحله،  استفاده شد.

  ق،یقرار گرفتند که شامل سؤاالت پژوهش، طرح تحق حیهای جدول تشرمختلف آنها در خانه

جداول  ها درافتهی از یابود. نمونه هاتیها و محدودها، داللتافتهیها، داده لیو تحل دیهای تولروش

 ارائه شده است. 3و  2

و متنوع  هم از عناصر جدا از دیجد زییخلق چمطالعات به منظور  سنتز چهارم:مرحله 

 تحقیقات مورد بررسی

به  یعیتجم یپژوهاست. سنتز یپژوهدر سنتز یاصل کردی، دو رو3یبیو سنتز ترک 2یعیسنتز تجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. two stage screening  
2. aggregative synthesis 
3. configurative synthesis 
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ها هیفرض ایها هیآزمون نظر یدست اول برا هایپژوهش یهاافتهی 2مجموع کردن) 1کردندنبال جمع 

 باشندیم 5مطالعات همگن 4ردنک بیترکدارند، به دنبال  3قیاسینوع سنتز که عموماً شکل  نیاست. ا

(Gough, Oliver &Thomas, 2012) .مطالعه حاضر  کردیکه رو یبیترک سنتزپژوهی مقابل، در 

 دیجهت تول میمفاه ریتفس ای هادادهالگوها در  یاست که مستلزم بررس یریتفس یندیباشد، فرامی

آن  نمود که در هیتشب یکییابه موز توانیاز سنتز را م کردیرو نای. باشدیم هانییاز تب یسطح باالتر

جا خلق نی. هدف در ارندگییم یجا گریکدیکل منسجم، در  کی جادیا یمطالعات برا هاییافته

 یبیترک یپژوهو سنتز یکیزیف رییهمانند تغ یعیتجم یپژوهسنتز. باشدیو متفاوت م دیجد ییالگو

های انتخاب شده با هم جمع های پژوهشافتهی یواکنش است. در اول کیدر  ییایمیش رییهمانند تغ

های افتهی ی. در دوممیشاهد آن هست یهای کمپژوهش لیدر فراتحل ترشیب آنچهشوند مانند یم

 ینیبازآفر دیجد یتیو سپس با هو بیترک گریی دهادادهکه با  شوندیم ییهادادهخود مبدل به  گرانید

 .شوندیم

با هم «  یدرس هایبرنامهدر  یآموزش شهروند»  یههای اسناد منتخب دربارافتهیبخش در این 

 تناقض )بامهای مشابه و افتهی سهیمقا نیو همچن قیمکرر و دق هاییشدند، سپس با بازخوان جاکی

م شد )همانند تر انجابزرگ ینیمضام لیدر ذ هاداده نیبندی اهای متفاوت(، دستهکدگذاری با رنگ

 هایبرنامه در یوندرسطح توجه به آموزش شه  ،ینوع نگاه به آموزش شهروند یهدربار یهاییافته

 یدرس هایبرنامهو   یمطرح در آموزش شهروند میبودن مفاه یرسمریو غ تیرسم زانیم ،یدرس

 ...(و 

 هایافته
پژوهش بر اساس ساختار و عناصر برنامه درسی شکل گرفته است. در این تحلیل،  هاییافته

اهداف، این اساس اند. بر تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته مضامینعناصر برنامه درسی به عنوان 

های مشترک در آموزش شهروندی؛ چالشی؛ آموزش شهروند یو ساختار برنامه درس یسازمانده

درسی آموزش شهروندی؛ دامنه رویکردهای آموزش و یادگیری در  هایبرنامه ارزیابی آموزشی در

آموزش شهروندی؛ رویکردهای برنامه درسی و آموزشی به تربیت شهروندی و تسلسل آموزش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. add up 
2. aggregate 
3. deductive 
4. Combining 
5. Homogeneous Studies 



 1398ن ی دوم، پاییز و زمستای نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       264

که بر مبنای این شش آیتم  اندشدههای تحلیل انتخاب عنوان حوزهدرسی به هایبرنامهشهروندی در 

در ادامه به بررسی های انجام شده و انتخاب شده در این پژوهش بود. هشراهبر محقق در سنتز پژو

 پردازیم. های انتخاب شده میهر کدام از مضامین بر پایه پژوهش

 آموزش شهروندی  اهداف، سازماندهی و ساختار برنامه درسی -1

ستر بمهم اهداف، سازماندهی و ساختار برنامه درسی آموزش شهروندی را تنها با شناخت نقش 

د. ماهیت ویژه در بررسی آموزش شهروندی اهمیت دارهتوان درک کرد. زمینه و بستر ب)زمینه( می

تعابیر به  گردد. اینسیر میابیر و تفاپیچیده و جدلی فرضیه شهروندی منجر به دامنه وسیعی از تع

یف و توان تعرآموزش شهروندی را می آن های مختلفی وجود دارد که از طریقمعنی است که راه

و آموزش  نبود بررسی کرد. این مسئله در تعداد زیادی از مطالعات تطبیقی در مورد شهروندی، مدنی

ند هرچ(. Sliwka , 2006; Zajda, 2009; Schulz, 2016کید قرار گرفته است )أبرای دمکراسی مورد ت

 اسمیناره مربوط بههای عناوین، موضوعات و سرفصلدر  های آموزش شهروندیتنوع رویکرد که

 د، پژوهشگرانبا این وجو، باقی مانده است قویاً گردد،های علمی که در این حوزه برگزار میو نشست

 هروندیشدر آموزش ی که هایبرنامهرویکردها و  توانمی موافق هستند که و محققان این عرصه

ستر فرهنگی به دیگری و از ب )از نظام آموزشی راحتی از کشوری به کشور دیگره ب را کاربرد دارند

ی تنها در صورتی موفق هایبرنامهکه چنین رویکردها و حالیانتقال داد در متفاوت به بستری دیگر(

اشته دهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد بستر جدید توجه خواهند بود که به سنت

ررسی و باین یک درس مهم در  که دهدمیها نشان سنتز پژوهش (.Philippou et al, 2009) باشند

ه ب که برای یک بستر یا محیط مناسب است آنچهنکته آن است که تجدید آموزش شهروندی است. 

هروندی شثر در آموزش ؤتواند به بستر دیگری منتقل گردد؛ لذا بایستی عوامل محیطی مراحتی نمی

  را در نظر گرفت. 

)یونسکو( و جامعه اقتصادی کشورهای  فرهنگی ملل متحداز نظر سازمان آموزشی، علمی و 

که در گزارشی با عنوان آموزش برای فرهنگ صلح، حقوق بشر، شهروندی، دمکراسی  1غرب آفریقا

آموزشی و درسی شهروندی  هایبرنامهثر بر ؤ؛ به بررسی عوامل مهم محیطی م2و همگرایی منطقه ای

سیاسی، سیستم -وقعیت جغرافیایی؛ ساختار اجتماعیاند، عواملی چون سنت تاریخی؛ مپرداخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Economic Community of West African States 
2. Education for a Culture of Peace, Human Rights, Citizenship, Democracy and Regional Integration 
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 UNESCO and) اندثیرگذار گزارش کردهأعنوان این عوامل تاقتصادی و روندهای جهانی را به

ECOWAS, 2013 عوامل محیطی گسترده به نوبه خود بر ماهیت تعدادی از عوامل ساختاری در .)

ساختاری مهم هستند زیرا نه تنها تعریف و رویکرد به گذارد. این عوامل ثیر میأنظام آموزشی هم ت

که  آنچهباشد( و عمل )مد نظر می آنچهآموزش شهروندی بلکه اندازه شکاف بین بیان سیاست )

دهند. عوامل مهم ساختاری عبارتند ثیر قرار میأافتد( در آموزش شهروندی را تحت تاتفاق می واقعاً

مین بودجه و تدارکات تنظیمی أ؛ تها و اهدافآموزش؛ ارزشها برای از: سازماندهی و مسئولیت

 ,Kiwan) ها و اهداف آموزشی استترین این عوامل ساختاری مربوط به ارزشهستند که مهم

2014 .) 

آموزشی و درسی  هایبرنامهکید و آنها را در أخود ت هایارزشاینکه کشورها تا چه اندازه  بر 

ثیر قابل توجهی بر تعریف و رویکرد به آموزش شهروندی دارد. با مطالعه ساختار أکنند، تبازنمایی می

های ن ارزشیتوان میزان بیان جزئیات و  بیان یا تعیدرسی در کشورهای مورد مطالعه، می هایبرنامه

ها وقتی مفید بندیبندی کرد. این طبقهگروه گسترده طبقه 3ملی در قوانین آموزشی کشورها را در 

مقایسه شود. این سه گروه عبارتند از:   هاستند که رویکردها به آموزش شهروندی در این کشوره

گرایی و تفویض کشورهای این گروه در تعهد به کثرت ها در قانون آموزش:اشاره حداقل به ارزش

حده هستند. این کشورها شامل کانادا، انگلستان، مجارستان، هلند و ایاالت متی أهم رمشترک قدرت 

 .باشندامریکا می

در این گروه از کشورها، اظهارات کلی در مورد  های ملی بیان شده در عبارات کلی:ارزش

های محوله صورت اما جزئیات توسط مسئولین با مسئولیت شودمیها در سطح ملی بیان ارزش

 .گیرد. این کشورها عبارتند از استرالیا، نیوزیلند، ایتالیا و اسپانیامی

های بسیار متمرکز تمایل دارند اهداف کشورهایی با سیستم های ملی با بیان جزئیات:ارزش

های روشن آموزشی و اجتماعی را بیان کنند. این کشورها عبارتند از ژاپن، کره، بسیار دقیق و ارزش

 (.Ntheetsang &  Jotia, 2012) سنگاپور و سوئد

)این تنش هم  هستند مواجهای های عمدهشهای مختلف با یکی از تناین سه گروه از فرهنگ

باشند یعنی فلسفی است و هم عملی( که کشورها در رویارویی با آموزش شهروندی با آن مواجه می

ها ها و مواضعی که پشتیبان شهروندی است. اینکه ارزشمیزان امکان شناسایی، توافق و بیان ارزش

ال ساده است: آیا آموزش ؤمنوط به پاسخ به یک ستا چه اندازه در آموزش شهروندی منعکس شوند، 
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های متمایزی را ترغیب کند که بخشی از یک ها صریح بوده و ارزششهروندی باید نسبت به ارزش

ها خنثی بوده آن ها و باورهای عمومی است یا باید در برابرارزشاز سیستم پذیرفته شده گسترده ملی 

گیری را بر عهده برانگیز اتخاذ کرده و تصمیمائل بحثها و مسو یک موضع خنثی نسبت به ارزش

حد زیادی رویکرد یک کشور نسبت به آموزش شهروندی را  فرد بگذارد؟ پاسخ به این پرسش تا

 (.Lin, 2015) تعیین می کند

تری در مورد تعادل بین ابعاد دولتی و خصوصی شهروندی این تنش بخشی از بحث گسترده

را آموزش ( آن 1992یلسوف آموزشی مک الگلین )واهد شد که فاست که منجر به چیزی خ

آنهایی که شهروندی را یک مسئله بزرگ دولتی  نامیده است. "کمرنگ"و  "پررنگ"شهروندی 

دانند نقش عمده یا پررنگی برای آموزش )از طریق مدرسه و برنامه درسی رسمی( در ترغیب می

محدودتر یا »کنند نقشی تلقی می« خصوصی»امر  بینند. کسانی که شهروندی را یکشهروندی می

حد زیادی از طریق برنامه درسی پنهان انجام خواهد  که این کار تا« تر برای آموزش قائلندکمرنگ

های مدنی مشغول در جامعه، نسبت به نتری از طرف خانواده یا سازماقوی شد. آنها از ایفای نقش

کنند. رویکردهایی که طرفدار بیان صریح طرفداری میمعلمان، مدرسه و سیستم آموزش رسمی، 

 برای خطرات مرتبط با  درسی هستند، معموالً هایبرنامهارزش های غالب و انعکاس آنها در 

درسی و آموزشی،  هایبرنامهاز طریق  هاارزشجزمی نگری، یکجانبه نگری و تحمیل و تلقین این 

گیرند در حالیکه رویکردهایی که نگرش خنثی د قرار میمورد انتقا آموزاندانشدر تعلیم و تربیت 

 آموزاندانشها در کمک به ها و آموزش دادن آنها دارند، برای عدم موفقیت این برنامهنسبت به ارزش

 گیرندجهت برخورد مناسب با مسائل دشوار و مبتالبه کنونی در زندگی واقعی، مورد حمله قرار می

(Grossman, 2008 .) 

که کشورهای گروه اول دارای رویکرد خنثی  شودمیسی این سه گروه گسترده مشخص با برر

باشند؛ کشورهای گروه دوم جایی بین ارزش خنثی و ها برای آموزش شهروندی مینسبت به ارزش

ارزش صریح قرار دارند که این به تصمیمات تفویظ شده به مسئولین بستگی دارد؛ در حالیکه 

درسی، بسیار صریح هستند.  هایبرنامهها در رویکرد خود در انعکاس ارزش کشورهای گروه سوم در

)انعکاس شعارهای  )حکومتی( و اقدام واقعی صراحت مواضع کشورها برای پیوند بین شعار سیاسی

توان های تربیتی آنها به وضوح میآموزش شهروندی( را در اساسنامه و مرامنامه هایبرنامهسیاسی در 

مشاهده کرد. کشورهایی با رویکرد ارزش صریح مانند سنگاپور و کره ، نسبت به کشورهایی با سنت 
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آموزش شهروندی و در نتیجه نقش مدارس، »)مثل انگلستان و آمریکا( در رابطه با اینکه  ارزش خنثی

 ,Sigauke) تری دارندموضع روشن« معلمان و برنامه درسی در دستیابی به این اهداف چیست؟

2013 .) 

)به دلیل آنکه غالباً سیاسی و شعار مانند هستند(  بیان صریح ها راارزش ی کهقاطعیت رویکردهای

کنند که یک چنین از موضع خود دفاع میهای آموزشی اینبسیار فریبنده است. این دسته از نظام

ثر در ؤمامات تعریف روشن و مورد قبول عام برای شهروندی یک مزیت شگرف در تسهیل اقد

که به هر کسی که درگیر آموزش شهروندی است اعم از مدارس،  آموزش شهروندی خواهد بود،

در مورد اهداف و مقاصد  دهدمیهای دولتی امکان ، نمایندگان جامعه، شخصیتآموزاندانشمعلمان، 

در  افراد توسط هایها و مسئولیتبرای درک نقش. آنها معتقدند این امر موضع روشنی داشته باشند

دستیابی به این اهداف و مقاصد و همچنین فراهم کردن یک چارچوب قدرتمند که براساس آن 

. آنها مدعی دارد شرایط مفید به همراهها را بتوان با اطمینان و هدفمند ایجاد کرد، رویکردها و برنامه

برای  "سبد بزرگ"یک هستند که بدون چنین تعریفی این خطر وجود دارد که آموزش شهروندی به 

 هایبرنامهریزی و اجرای انواع مختلف موضوعات و مسائل تبدیل شده و این عدم تمرکز در برنامه

)ابالغ از مقامات باالتر( به یک اولویت کم ارزش در مدارس بدل  آموزشی و درسی رسمی آموزشی

 (. Herbert & Sears, 2009) شود

 درسی هایبرنامهتسلسل آموزش شهروندی در  -2

درسی، حاکی از وجود یک تسلسل  هایبرنامههای مرتبط با آموزش شهروندی و مرور پژوهش

(. در واقع، فالسفه سیاسی و 1شهروندی و آموزش شهروندی است )شکل در مفاهیم مرتبط با 

از  که شودمیزمایش آکنند که شهروندی در طول یک تسلسل فرض و می استداللگونه مفسران این

(. هر سر این تسلسل 1992گیرد )مک الگلین یک تفسیر حداقل تا یک تفسیر حداکثری را در بر می

 گذارد. ثیر میأکه بر تعریف و رویکرد به آموزش شهروندی ت دهدمیهای متفاوتی را نشان ویژگی

ویژه خواهند عالیق دارای ویژگی یک تعریف محدود شهروندی هستند. آنها می حداقلیتفاسیر 

جای همه آنها را ترغیب ها در جامعه بهگرا مانند دادن شهروندی به برخی گروهانحصاری و نخبه

کنند. تفاسیر حداقلی منجر به رویکردهایی محدود و رسمی به آموزش شهروندی یعنی چیزی خواهد 

وا محور تا حد زیادی محت نوع برنامه درسی شد که تحت عنوان آموزش مدنی نامیده شده است. این

تاریخ و  مرتبط با آموزش رسمی متمرکز بر انتقال دانش هایبرنامهو حول  و دانش محور است
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  آموزاندانشیندهای سیستم دولتی و قانون اساسی آن به اجغرافیای یک کشور، ساختار و فر

 چرخد.می
 

 
 (Tawil, 2013) تسلسل آموزش شهروندی -1شکل 

آگاهی دادن از طریق تهیه و انتقال اطالعات است که خود را با  نگاه حداقلی،هدف اصلی 

عنوان ابزار بهمعلم محور،  یادگیری و برنامه درسیو  و آموزشی کالسک و سنتیرویکردهای تعلیمی 

 آموزاندانشفرصت یا تشویق چندانی برای تعامل و کار در اینجا . دهدمی، مطابقت آموزش اصلی

ادی درگیر کسب دانش نتایج رویکردهای حداقلی محدود است، و تا حد زی وجود ندارد. از آنجا که

  .کنندمیبنابراین میزان موفقیت در دستیابی به نتایج را از طریق امتحانات کتبی ارزیابی  و آگاهی است

طرفداران این نوع برنامه گیرند. می تفاسیر حداکثری یک تعریف گسترده از شهروندی را دربر

. این نوع فرایند آموزش درگیر کنند ها و سالیق جامعه را در خواهند که فعاالنه همه گروهمی درسی

 آموزش و برنامه درسی،  ای از رویکردهای رسمی و غیررسمیترکیب گسترده با استفاده ازتفاسیر 

نامیده  -در مقابل آموزش مدنی محدودتر -که آموزش شهروندی  استچیزی  تحقق آن به دنبال

 ضعیف 

 انحصاری

 گرانخبه

 رسمی

 آموزش مدنی

 محتوا محور

 دانش پایه

 تعلیمیانتقال 

 دستیابی راحت

 

 قوی

 فراگیر

 فعال

 مشارکتی

 آموزش شهروندی

 فرایند محور

 ارزش محور

 تفسیر تعاملی

 دستیابی مشکل

 

 حداکثری

 

 داقلیح
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. این آموزش شهروندی شامل محتوا و اجزای دانش و تفاسیری است که فعاالنه مشوق ودشمی

 ی متعددی از مفهوم شهروندیهای مختلف است که از طریق آنها اجزاتحقیق و تفسیر بسیاری روش

های استراتژی آموزشی ، ابعاد آموزش شهروندی، گونههای شهروندان)از جمله حقوق و مسئولیت

. هدف اصلی نه تنها آگاه کردن شودمی( مشخص و محقق ..نامه درسی شهروندی و .ر اجرای برد

جهت درک و تقویت ظرفیت مشارکت  آموزاندانشبلکه استفاده از این اطالعات برای کمک به 

و به همان اندازه که به محتوا مربوط است به فرایند آموزش  است عنوان یک شهرونداجتماعی آنان به

ای از رویکردهای آموزش و یادگیری و یادگیری نیز ارتباط دارد. رویکرد حداکثری به ترکیب گسترده

 این رویکرد کند. تربیت گرفته تا تعامل در داخل و خارج از کالس درس توجه میواز تعلیم

آنان را و  کندمیایجاد  گووگفتاز طریق بحث و  آموزاندانش های ساختاری برای تعاملفرصت

های های دیگر یادگیری مستقل و کارگونهند تا از ابتکار خود از طریق کار پروژه، کتشویق می

مشارکتی را تجربه کنند. از آنجا که پیامدهای رویکردهای حداکثری از جمله کسب دانش و درک، 

ها، بسیار گسترده است، بنابراین سنجش میزان موفقیت ها و نگرشارتها، مهها و موضعایجاد ارزش

 (.Zahabioun, et al, 2013) تر خواهد بوددر دستیابی به این پیامدها خیلی مشکل

های شهروندی منعکس طور کلی، آموزشبا مرور تحقیقات انجام شده ، متوجه خواهیم شد که به

بندی کرد: آموزش توان در سه الیه مختلف طبقهآموزشی را میهای درسی در این نظام هایبرنامهدر 

. آموزش در مورد 3و آموزش برای شهروندی 2؛ آموزش از طریق شهروندی1در مورد شهروندی

در مورد تاریخ و ساختارها  آموزاندانششهروندی متمرکز بر فراهم کردن دانش و درک کافی برای 

است. آموزش از طریق شهروندی مستلزم یادگیری عملی  یندهای دولتی و حیات سیاسی کشوراو فر

باشد. آموزش از طریق تجارب فعال و مشارکتی در مدرسه یا جامعه محلی و غیره می آموزاندانش

ای با مجموعه آموزاندانشگیرد؛ مستلزم تجهیز برای شهروندی، ضمن اینکه دو الیه دیگر را در بر می

باشد که آنها را قادر به ها و مواضع( میها و استعدادها، ارزشاز ابزارها )دانش و فهم، مهارت

سازد که در زندگی هایی میها و مسئولیت)مبتنی بر تعقل( در نقش مشارکت فعاالنه و هوشمندانه

 آموزاندانشبزرگسالی خود با آن مواجه خواهند شد. این الیه، آموزش شهروندی را با کلیت آموزش 

(. اگر با استفاده از این مقیاس وضعیت کشورهای 4YAG-UNESCO; & GEFI ,2017) دهدمیپیوند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Education about citizenship 
2. Education by citizenship 
3. Education for citizenship 
4. General’s Education First Initiative Youth Advocacy Group 
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سیا را در بخش حداقلی تسلسل آمورد مطالعه را بررسی کنیم، کشورهای واقع در جنوب شرق 

، کشورهای واقع در جنوب، مرکز و شرق اروپا را در بخش میانی «آموزش در مورد شهروندی»

های اسبق وپای شمالی و تعدادی از مستعمرهو کشورهای ار« ندیآموزش از طریق شهرو»  تسلسل

 گیرند. قرار می« آموزش برای شهروندی»بریتانیا مانند ایاالت متحده و نیوزیلند را در بخش حداکثری 

 رویکردهای برنامه درسی و آموزشی به تربیت شهروندی -3

 کهیدر حالتوان چنین گفت که در مطالعه رویکردهای برنامه درسی آموزش شهروندی، می

موزش آوش عنوان ربه یو انتقال یمیمنفعل، تعل کردیرو کیاز کشورها هنوز هم وابسته به  یتعداد

بحث  قی ازتلفیتر را با یو مشارکت یتعامل کردیرو کیهم هستند که  ییباشند اما کشورهایحاکم م

 بیامه ترغفوق برن یریادگیو  دیبازد ،یدانیو م یقیپروژه و کار تحق تیبا حما یکالس گویوگفتو 

 کردیرو نیعنوان بهتردال بر بحث و منازعه ساختمند به یشواهد ایاسترال یهاکند. در کالسیم

خارج  یاهتیفعال قیاز طر یریادگی یبرا یادیز یهامتحده فرصت االتیدر ا کهیوجود دارد در حال

 فیگردد. طیم فراهمی رواقعیو انتخابات غ یمل یهاخدمات، رقابت یریادگی هایبرنامهبرنامه و 

رسه و مد یشوراها قیو تشو یشهروند یهاکار سازمان قیها در انگلستان از طراز فرصت یمشابه

   (.Salema, 2012) وجود دارد یسکال

، نحوه تعریف شهروندی، بر نحوه شودمیها حاصل از حاصل سنتز نتایج پژوهش آنچهبر اساس 

اصطالحات،  بندیدستهبیانگر  2و  1گذارد. جدول ثیر میأآموزش شهروندی در مدارس ترویکرد به 

رویکرد و مقدار زمان اختصاص داده شده در هفته به آموزش شهروندی در کشورهای مورد مطالعه 

است. در واقع این تالشی است برای تعیین نوع رویکردهایی که در برنامه درسی رسمی نسبت به 

شهروندی وجود دارد. در اکثر کشورها، آموزش شهروندی از برنامه درسی رسمی از های آموزش

در مورد زندگی،  آموزاندانشهای کل مدرسه و فوق برنامه و نیز تجارب هر روزه جمله فعالیت

ها را در برنامه درسی رسمی جای تر است. برخی کشورها در تالش هستند تا این فعالیتگسترده

ای است در حالیکه سنگاپور یک برنامه مشارکت در های ویژهل، ژاپن دارای فعالیتدهند. برای مثا

سسات و ساختارهای اجنماعی، ایجاد ؤبا م آموزاندانشجامعه و اردوهای علمی را در راتای آشنایی 

اند. در ایاالت متحده، شاهد گسترش . سایر کشورها انتخاب را بر عهده مدارس گذاشته1کرده است

بر اساس مشارکت فعال بین مدارس و جوامع محلی  ای ارائه خدمات آموزشی و یادگیریها برتالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http:// www.asiasociety.org/education/resources-schools  

http://www.asiasociety.org/education/resources-schools
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شدت مورد عالقه نظام آموزشی و درسی در انگلستان بوده است ایم؛ همان موضوعی که بهآنها بوده

(Nelson & Kerr, 2006 در ضمن، برخی کشورها در حال افزایش مشارکت .)در  آموزاندانش

سال  5-11در رده سنی  آموزاندانشبرنامه درسی برای  1درسه یا کالس هستند. جدول شوراهای م

نگاهی  2و جدول  شودمیکند یعنی همان چیزی که برنامه درسی دوره ابتدایی نامیده را بررسی می

برنامه درسی دوره دبیرستان را سال، یعنی  18یا  16تا  11 آموزاندانشدارد به برنامه درسی برای 

 گیرد. می بررد
 سال( 5-11سازماندهی آموزش شهروندی در برنامه درسی ابتدایی )سنین  -1جدول 

 
 

بر اساس این اطالعات، چه الگوهایی از برنامه درسی قابل تشخیص هستند؟ بررسی هر دو 

ن آکند. نکته اول این است که آموزش شهروندی و مسائل مربوط به جدول چهار نکته را روشن می

برنامه درسی رسمی کل دامنه سنی در همه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نکته دوم طیف  در

باشد. نکته سوم وجود سه رویکرد اصلی وسیع عبارات مورد استفاده برای توصیف این موضوع می

برنامه درسی به آموزش شهروندی تحت عنوان جدا، یکپارچه و برنامه درسی است. در رویکرد 

باشد. در رویکرد یکپارچه، بخشی ، آموزش شهروندی یا مدنی یک موضوع یا مسئله ویژه میگانهجدا
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علوم یا مطالعات اجتماعی و مرتبط با دیگر موضوعات و برنامه درسی  تر و غالباًاز یک دوره گسترده

(. در رویکرد برنامه درسی، آموزش شهروندی نه یک موضوع Zahabioun, et al, 2013) است

گانه است نه بخشی از یک دوره منسجم، بلکه در کل برنامه درسی نفوذ کرده و در موضوعات جدا

کنند تلفیق شده است. برخی کشورها یک رویکرد مخلوط را نسبت به آموزش شهروندی اتخاذ می

همراه با یک رویکرد گسترده منسجم که در برنامه درسی اولیه شایع بوده و راه را برای آموزش 

کند. نکته چهارم ترکیب برنامه درسی ثانویه هموار می های مدنی درر شهروندی یا دورهتتخصصی

قانونی به آموزش شهروندی است. در بعضی کشورها این یک بخش قانونی رویکردهای قانونی و غیر

تری قانونی بوده و ازادی بیشست در حالیکه در سایر کشورها غیراز برنامه درسی اصلی کشوری ا

با این وجود، ماهیت   .شودمیها، مدارس و معلمان در نظر گرفته ها، نواحی، شهردارییالتبرای ا

ممکن است با آموزش  آموزاندانشقانونی تمهیدات در برخی کشورها به این معنی است که همه غیر

 (.Osler, 2011) شهروندی در تجربه برنامه درسی خود مواجه نشوند

ابتدایی سازماندهی آموزش شهروندی از طریق یک رویکرد منسجم الگوی اصلی در برنامه درسی 

ویژه در هبرنامه درسی مورد نظر ب کید تعمدی درأباشد که حاکی از یک تدر بسیاری از کشورها می

منظور سازمان دادن درک )یکپارچه( موضعات درسی به های اولیه تربیت، جهت آموزش منسجمسال

.. است.  برای مثال در برنامه درسی کشور فرانسه، دنیای پیرامون و . ز خود، جامعه،و فهم کودکان ا

تعلیمات مدنی به علوم، تکنولوژی و جغرافیا پیوند  «کشف جهان»در یک برنامه درسی با عنوان 

« مردم و جامعه»زمینه برنامه درسی است که یکی از آنها  8خورند. نظام آموزشی مجارستان دارای می

 «دانش محیط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی»که در نظام برنامه درسی اسپانیا از عبارت باشد در حالیمی

. آموزش اخالقی نیز یک جزء مهم از آموزش شهروندی در بسیاری از کشورها شودمیاستفاده 

 (.UNESCO, IBE & APCEIU, 2017) شمار می آیدسیا بهآویژه در جنوب شرق هب

« زندگی منضبط»است که آموزش شهروندی را از طریق قلمرو نمونه جالب توجه مربوط به کره 

و از طریق یک دوره برنامه درسی تلفیقی شامل مطالعات اجتماعی و آموزش اخالق، مورد توجه 

. تخصیص زمان اختصاص داده شده به موضوعات مختلف حاکی است که آموزش دهدمیقرار 

کره دارد. همین موضوع برای سنگاپور و ژاپن اخالقی نمود زیادی در آموزش دوره ابتدایی کشوره 

کند که در آنجا آموزش اخالقی بخشی از آموزش زبان مادری است. در برخی کشورها، هم صدق می

های آموزش ابتدایی افزایش یافته و توجه و زمان زیادی به آموزش دامنه برنامه درسی با گذر از پایه
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نگاپور، برنامه درسی هفت موضوعی از کالس اول یابد. برای مثال در سشهروندی اختصاص می

)شامل تعلیمات مدنی و آموزش اخالقی( با اضافه کردن مطالعات اجتماعی از کالس چهارم با 

 (.Lin, 2015) شودمیآموزش موضوعاتی از طریق انگلیسی، تکمیل 

سیار صورت جمعی و فردی بهدرسی این کشورها، نقش معلم ب هایبرنامهبر اساس تحلیل  

اهمیت دارد. کار واقعی در کالس برای دستیابی به اهداف آموزش شهروندی مهم است زیراکه این 

یا ترغیب مشارکت فعال در و گیرنده انتقال دانش تاریخی و سیاسی رسمی  تواند دربراهداف می

و (. معلمان باید بین محتوای تحت پوشش، روش آموزش Akhtar, 2008) باشد آموزاندانشمیان 

محیط یادگیری مربوطه تعادل ایجاد کنند. قدرت معلمان در تعیین محیط یادگیری در مدارس مورد 

ثیر أکید تمام تحقیقات انجام شده در این زمینه است. خود معلمان در باورها و اعمال خود تحت تأت

و هم  تواند هم مثبت باشدها و هنجارهای فرهنگی یک کشور قرار دارند که این مسئله میسنت

ی هستند که به آنها آموزش آموزاندانشیک یا دو نسل دورتر از  منفی؛ به این معنی که آنها معموالً 

تری داشته باشند تا با دهند و این امر باعث شده که معلمان اغلب با والدین نقاط مشترک بیشمی

و همچنین  آموزانانشدتواند منجر به شکافی در برخی کشورها بین معلمان و . این میآموزاندانش

که یک تغییر قابل  دهدمیویژه در جایی رخ هبین معلمان و فرهنگ مدنی رایج گردد. مورد دوم ب

 (. Ten Dam, et al, 2011) گیردتوجه و سریع در سیاست صورت می

ها و عقاید معلمان را دشوار کشورهایی با یک سنت رویکرد رسمی و سنتی نیز تغییر نگرش

مثالً در مجارستان ، تالش برای تثبیت یک رویکرد مبتنی بر مباحثه برای آموزش مسائل دانند. می

اینکه مسائل حساس و بحث  های درس ، به دلیل عقیده قدیمی معلمان مبنی برشهروندی در کالس

با مشکل مواجه شده است. ژاپن و کره در حال ترغیب و   ها دور بمانند، عمالًکالس برانگیز باید از

طور هکه بتر در مدارس هستند در حالیگیری و اقدام مستقل بیشتشویق خالقیت؛ توانایی تصمیم

ثیر داشته و این افکار را شکل داده است. در أگرایی بر افکار مردمان تسنتی فرهنگ همنوایی و مرکز

به  شوندرسمی ترغیب می صورتبهکه حتی  –موزش و یادگیری این کشورها، رویکردهای جدید آ

 کنند مطابقت ندارددلیل داشتن مبنای غربی با چیزی که مردم در درون خود احساس می

(Sundström, & Fernández, 2013 .) 

  



 1398ن ی دوم، پاییز و زمستای نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       274

 سال( 18یا  16تا  11سازماندهی آموزش شهروندی در برنامه درسی دبیرستان ) -2جدول 

 
 

  شهروندی برنامه درسیدامنه آموزش و یادگیری در  -4

)برنامه درسی تربیت شهروندی(، بر طیف وسیع  تحقیقات انجام شده در این حوزه از مطالعات

کید أکار رفته توسط معلمان در پوشش دادن آموزش شهروندی تهرویکردهای آموزش و یادگیری ب

عنوان وابسته به یک رویکرد منفعل، تعلیمی و انتقالی بهدارد. در حالیکه تعدادی از کشورها هنوز هم 

تر را با باشند اما کشورهایی هم هستند که یک رویکرد تعاملی و مشارکتیروش آموزش حاکم می

فوق  هایبرنامهکید بر مباحثه کالسی و حمایت از پروژه و کار تحقیقی و میدانی، بازدید و تنظیم أت

عنوان های استرالیا شواهدی دال بر بحث و منازعه ساختمند بهالسکنند. در کبرنامه ترغیب می

های زیادی برای یادگیری از طریق بهترین رویکرد وجود دارد در حالیکه در ایاالت متحده فرصت

های ملی و انتخابات و ... فراهم یادگیری خدمات، رقابت هایبرنامههای خارج برنامه و فعالیت

های شهروندی و تشویق ها در انگلستان از طریق فعالیت سازمانز فرصتگردد. طیف مشابهی امی

 (.Kerr, 2008) شوراهای مدرسه و کالسی وجود دارد

اند که ترکیبی از رویکردها را برای ویژه برنامه درسی را ایجاد کرده هایبرنامهبرخی کشورها 

ها عبارتند از دوره این برنامهکند. ترغیب می« آموزش برای شهروندی»تضمین دستیابی به اهداف 

آموزش مدنی، اجتماعی و سیاسی در جمهوری ایرلند، پروژه شهروندی جوانان در انگلستان، افتتاح  
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این وجود، حتی در  (. باGert, 2008) در استرالیا« کشف دمکراسی»پروژه مدارس در آلمان و 

ای گوناگونی زیادی در رویکردها از مدرسهثر، هنوز ؤهای برنامه درسی و اقدام مکشورهایی با پروژه

تمام  آموزاندانشای که همه به مدرسه دیگر و از کالسی به کالس دیگر وجود دارد، به گونه

کنند. در واقع، در اکثر کشورها، آموزش شهروندی هنوز هم با رویکردهای آموزشی را تجربه نمی

کید معلم بر رعایت ساختار أگیرد. تورت میعنوان منبع اصلی آموزش صاستفاده از کتاب درسی به

یک رویکرد آموزشی بسیار  آموزاندانشهای بحث و پرسش برای های کتاب درسی و فرصتبخش

باشد. این در حالی است که برخی از کشورها در حال به رسمیت بخشیدن و ترغیب یادگیری رایج می

های آموزش و برنامه درسی و سیاستفعال و مشارکتی در آموزش شهروندی از طریق ساختارها 

 (.  Davies & Graham, 2009رسمی هستند )

عنوان برنامه درسی دبیرستان هنوز هم از طریق یک رویکرد منسجم اما به آموزش شهروندی در

. شودمییک جزء متمایز و اشکار در کنار سایر موضوعات و مسائل در اکثر کشورها سازماندهی 

ن شهروندی آهای مطالعات اجتماعی یا علوم اجتماعی است که در طریق دوره ترین رویکرد ازرایج

یا تعلیمات مدنی ارتباط نزدیکی با تاریخ و جغرافی دارد. برای مثال در مجارستان، این برنامه درسی 

اقتصاد  ای به علوم اجتماعی، تعلیمات مدنی واما اشاره ویژه شودمینامیده « مردم و جامعه»هنوز 

سال(، مطالعات اجتماعی به سه موضوع تقسیم  12-15ژاپن، در دو سال اول دبیرستان ) . دردارد

ار مطالعات عمومی جدید در کن 2002شده است: جغرافی، تاریخ و تعلیمات مدنی که باید از سال 

و موضوع تقسیم سال( مطالعات اجتماعی به د 15-18و در دو سال اخر دبیرستان ) تدریس شود

ن تعلیمات مدنی به جامعه مدرن، اخالقیات و سیاست آ: تعلیمات مدنی ؛ تاریخ و جغرافی که در شده

. در هلند، آموزش شهروندی بخشی از تاریخ و تعلیمات مدنی در دو سال اول شودمیتقسیم 

های برخی استان سال( و بخش منسجمی از علوم اجتماعی است در حالیکه در 12-15دبیرستان )

 .1علوم اجتماعی با تاریخ، حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد همراه استکانادا، 

  درسی آموزش شهروندی هایبرنامهارزیابی در  -5

درسی آموزش شهروندی، بسته به اهداف برنامه درسی،  هایبرنامهدر « ارزیابی»در خصوص 

تئوری، عملی ) های آموزش شهروندیهای تحصیلی، نوع مکانیسمهای مربوط به پایهسطح آموزش

برای مثال، همه کشورهایی ..( تنوعات قابل توجهی را در کشورهای مورد مطالعه شاهد هستیم. و .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/  

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/


 1398ن ی دوم، پاییز و زمستای نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       276

اما نه  ،دارای نوعی ساختار ارزیابی رسمی که درای یک دولت و سیستم آموزش متمرکز هستند،

هستند اما این همواره اجباری، هستند. سنگاپور و ایتالیا دارای امتحانات اجباری نهایی مدرسه 

امتحانات شامل ارزیابی آموزش شهروندی نیستند. ایتالیا همچنین دارای یک امتحان نهایی دبیرستان 

سالگی است که شامل یک آزمون شفاهی برای تعلیمات مدنی، تاریخ و جغرافی است.  14در سن 

ه ابتدایی یا در واقع، آموزش شهروندی احتمال دارد بخشی از یک سیستم ارزیابی رسمی در دور

همچون شرایط امتحانات رسمی مانند مدرک لیسانس  دبیرستان باشد و در بسیاری از کشورها دقیقاً 

 در انگلستان باشد Aدر فرانسه و گواهی تحصیالت متوسطه و گواهی آموزش پیشرفته سطوح 

(Chappuis, 2009.) 

، ایاالت متحده، و 1انبرای ارزیابی وضعیت آموزش شهروندی در چند کشور از جمله مجارست

در ایاالت  1998. ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی سال شودمیهلند، از تحقیقات طولی، استفاده 

متحده، تعلیمات مدنی را در یک نمونه شاخص از مدارس مبتنی بر استانداردهای اختیاری ملی برای 

شد. از جمله منتشر میبرای عموم  1999تعلیمات مدنی بررسی کرد. نتایج باید در پایان سال 

یک  ( بودند. نیوزیلند اخیرا12ً( و اسپانیا )در سن 10-12کشورهای حامی این رویکرد کره )در سن 

غاز کرده در حالیکه دولت فدرال در استرالیا یک تحقیق مبنا را آپروژه نظارت بر آموزش ملی را 

کشف "عنوان بخشی از اقدام در تعلیمات مدنی یا آموزش شهروندی به آموزاندانشبرای دانش 

سسه ملی ارزیابی تحصیلی یک نمونه شاخص ؤاعالم کرده است. در ضمن، در هلند م "دمکراسی

وعات مختلف مدرسه از در موض آموزاندانشاز مدارس ابتدایی را هر سال برای ارزیابی پیشرفت 

در هلند نیز  آموزاندانشکند. دو سوم های زندگی انتخاب میهای اجتماعی و مهارتجمله ساختار

کنند که عالوه بر موارد دیگر دانش در یک امتحان داوطلبانه در پایان تحصیالت ابتدایی شرکت می

 (. Davies & Graham, 2009) کندآنها را در مورد مطالعات جهان ارزیابی می

ر آموزش بیشتر کشورهای مورد مطالعه دارای ترکیبی از مقدمات ارزیابی نهایی و تراکمی د

بر عهده معلم هر کالس است و  آموزاندانششهروندی هستند. در بسیاری کشورها ارزیابی پیوسته 

گیرد. اینها گاهی با زمان انتقال یا خروج از در وسط و پایان هر ترم صورت می ارزیابی تراکمی غالباً

رود به دوره متوسطه اول های نهایی دوره ابتدایی برای و)مثل آزمون شودمیسیستم آموزشی متقارن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Falus and Jakab (2006). Citizenship Education in Hungary. Submitted as part of NFER–CIDREE meeting on Citizenship 

Education and Assessment Policy, Slough, February 2006. 
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ن ارزیابی تراکمی ممکن آکه در  (شودمیهایی که منجر به اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه و یا آزمون

ها از جمله عملکرد تر باشد. ارزیابی نهایی از تعدادی بخشاست بخشی از روندهای ملی رسمی

ها تشکیل ز و کار شفاهی او در درسموآی، استاندارد کار کتبی دانشهای کالسموز در آزمونآدانش

موز از آتوانند در مورد پیشرفت دانشها، مدارس آزادانه میاکثر رده . در واقع، در سوئد درشودمی

 (. Sigler & Rhee, 2014) نظر فعالیت، عملکرد شخصی و توانایی برای همکاری گزارش تهیه کنند

موز کمک کرده و ممکن آمعلم و دانش آگاهیاهدف این ارزیابی متغییر است. ارزیابی اغلب به 

زارشات منظم شفاهی و کتبی برای والدین گاست شامل گزارش به والدین باشد. در سوئد، برای مثال 

گردد. با در حالیکه در اسپانیا، هر سه ماه یکبار گزارشات کتبی برای والدین تهیه می شودمیانجام 

ای برای نظارت بر وضعیت عملکرد آموزش یندهاطور فزهها ممکن است باین وجود، ارزیابی

شهروندی مورد استفاده قرار گیرد. تعدادی از کشورها در این مسیر و از طریق ایجاد استانداردهایی 

کنند. این میبرای همه موضوعات همراه با اظهار نظرها، نتایج یادگیری و ابزارهای آزمون حرکت 

کند. برای استرالیا و ایاالت متحده صدق می سوئد و برخی از کشورهای دیگر چوندر نیوزیلند،  امر

های نیوساوت ویلز و ویکتوریا در استرالیا در حال شروع ارزیابی رسمی تعلیمات مدنی مثال، ایالت

مریکا، آحال در ایالت کنتاکی نباشند. درعیساله می 10 آموزاندانشهمراه با تاریخ و جغرافی برای 

چه چیزی را در پنج زمینه  آموزاندانشکند که موزی مشخص میآکادمیک دانشآاستاندارد  57

 (. Hoskins, 2006) محتوایی از جمله مطالعات اجتماعی باید بدانند و انجام دهند

بر رویکردهای ن آثیر أاین وجود، الزم است که به هدف ارزیابی در آموزش شهروندی و ت با

آموزش و یادگیری به اندازه کافی توجه شود. تحقیقات مرتبط با برنامه درسی شهروندی در این 

کشورها، شفافیت هدف را یک مسئله بسیار مهم برای ارزیابی اثربخش در آموزش شهروندی تلقی 

رخی از کشورها شد؟ چگونه و به چه منظور نیاز به توجه کافی داشت؟ بکردند. چه چیزی ارزیابی می

عنوان بخش صریحی خواستار بحث و بررسی دقیق رابطه بین آموزش شهروندی و مسائل ارزیابی به

کردند که زمان این موضوع پیشاپیش سررسیده است. در از تربیت معلمان بودند. آنها احساس می

شد قی میعنوان یک بخش ارزشمند برنامه درسی جدی تلبرخی کشورها، شهروندی تنها وقتی به

که یک موضوع امتحانی باشد. این مسئله در هلند با استفاده از امتحانات کتبی پایان سال در سطح 

. ممکن شودمیمدارس ملی همراه با ارزیابی اجزای عملی و تجربی )اغلب به شکل پروژه( مشاهده 

تقای وضعیت عنوان بخشی از ارزیابی آموزش شهروندی برای اراست به امتحانات کتبی رسمی به
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 (. Hoskins et al, 2006) ن در برنامه درسی نیاز باشدآ

 های مشترک در آموزش شهروندیچالش -6

که برخی از کشورها در  هایی رابا مرور تحقیقات و ادبیات مربوط به آموزش شهروندی، نگرانی

توان برشمرد. دارند را می)در ابتدای قرن بیستم(  سابقهمورد نحوه پاسخ به یک دوره تغییر جهانی بی

های جاری اقتصادی، اجتماعی نحوه پاسخ کوتاه مدت از طریق سیاست –نگرانی هم فوری است 

های ها و مسئولیتتوان نسل کنونی و آینده را برای نقشچگونه می -و هم بلند مدت -و سیاسی

های آماده کرد. بیشتر سیستم کنندگان، کارگران و انسان بهترعنوان شهروندان، والدین، مصرفخود به

آموزشی در کشورهای مورد مطالعه، اعتقاد دارند که هیچ راه حل ساده و سریعی وجود ندارد. تغییر 

روی کشورها قرار داده که مستلزم پاسخ ها یا مسائل را پیشای از چالشسابقه جهانی مجموعهبی

؛ به رسمیت شناختن و مرزهای ملی خود حرکت سریع مردم در حد ها عبارتند از:است. اینها چالش

ها  ؛ فروپاشی ساختارهای سیاسی و تولد ساختارهای جدید؛ تغییر ینده حقوق مردم بومی و اقلیتافز

 ثیر انقالب اطالعاتی و أثیر اقتصاد جهانی و الگوهای متغیر کار؛ تأنقش زنان در جامعه؛ ت

 ,UNESCO) ای از جامعهد اشکال تازههای ارتباطات؛ افزایش جمعیت جهان و ایجاتکنولوژی

ای با نگرانی در مورد عدم عالقه به (. در حال حاضر در بسیاری از کشورها ارتباط ویژه2014

نامیده شده  "کمبود دمکراسی"مشارکت جوانان در حیات عمومی و سیاسی دارد؛ یعنی چیزی که 

گرایی، ای در رابطه با کثرتپیچیده ها مربوط به مسائل(. این چالشDavies & Graham, 2009است )

های چند فرهنگی، میراث قومی و فرهنگی و تنوع، تحمل، انسجام اجتماعی، حقوق و مسئولیت

زادی است. سیستم آموزش بخش آگاهی، و آجمعی و فردی، عدالت اجتماعی، هویت ملی و خود

ز اهداف ملی در برخورد هاست. گرچه کشورها دارای مجموعه مشابهی احیاتی پاسخ به این چالش

های دمکراتیک هستند اما به این ها و مسائل از جمله هدف ترغیب شهروندی و ارزشبا این چالش

 (. Nigro, 2013شوند )های مختلفی نزدیک میاهداف به شیوه

 

  



 792                  در برنامه درسی: سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر« آموزش شهروندی»مطالعه چگونگی
 

 گیریبحث و نتیجه
رو افراد از اینگیرد. بر میهای زندگی را درهای خاصی دارد که اکثر حوزهدنیای مدرن پیچیدگی

تواند ناگوار باشد. دهند که گاهاً میتن به مسائل و اتفاقاتی میها ناگزیر از پذیرش این پیچیدگی

افراد آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر این مسائل هستند، به همین دلیل، ارتباط دنیای مدرن و شهروندی و 

کند که چه چیزی و له را ایجاب میئین مسلزوم پایبندی به ابعاد شهروندی برای داشتن دنیای بهتر ا

احمدی ) پذیر و قانونمند شوندمان در سنین پایین بیاموزیم تا افراد مسئولیتچگونه آن را به کودکان

 (. 1397و کشاورز دیزجینی، 

تواند دارای دو مفهوم است که در آن واحد می Citizen انگلیسی هشهروند معادل واژ یاژهو

های سیاسی ، یعنی زمانی که انقالباستی ختاری أمنش دارای یککه  مفهومیباشد. نخست 

 وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیتهای جدیدی بهاتفاق افتاد و دولت منوزده بورژوازی در قرن

بلکه از پایین یعنی از ( از کلیسا یا از اشرافیت) های گذشته از باالهمچون دولتخود را دیگر نه

در  است.دهنده مردم یا ملت واحد تشکیل به معنیگیرند. از این زمان شهروند می« ملت»یا « مردم»

های ملی به آن دولت سیاسی و حقوقی است که در قوانین تمام این معنا شهروند یک مفهوم کامالً

گروهی از قراردادهای اجتماعی یا همان قوانین  اشاره شده است. این واحد اجتماعی بر اساس

خورد. مفهوم شهروند معنای مختلف زندگی وجود دارد با دولت پیوند می هاینی که در حوزهگوناگو

. در این معنا، به هر یک از ساکنان استرایج )ایران( معنا بیشتر در کشور ما  که این دارددیگری نیز 

تعریف  زیرا در چارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق گفت هروندان شتوشهر می

عنوان یک شهروند شناخته د باید بهنآیدی که به دنیا میافرامه ه. (Rouan, 2009) دنگیرشده قرار می

 ،ی حقوق کودک مقرر شده استی حق رشد و عهدنامهشوند و از تمام حقوقی که در اعالمیه

تا جامعه ملی از خانواده و جامعه محلی گرفته  مند شوند. هر فردی به انواع گوناگونی از جوامع،هبهر

خوردار باشد و ز تمام حقوق خود در این جوامع برمتعلق است و باید ا ی،نالمللی و انساو بین

 (.pais & Costa, 2017) عهده بگیردهای شهروندی را برولیتئمس

 با است تالش در تازه تأکیداتی با شهروندی. است معاصر دنیای در زیستن یهزائید شهروندی

 سؤاالتی طرح شهروندی . سازد هموار را جامعه ارتقاء و پیشرفت راه اجتماعی، زندگی در ایجاد تفاهم

 احترام اجتماعی، تعامالت آزادی، دولت، مسئولیت، مراقبت، عدالت، جامعه، ماهیت با ارتباط است. در

شامل  نیز را افراد واکنش نوع موضوعاتی، چنین با فرد هر ارتباط نوع بر عالوه که ها،ارزش ویژهبه و
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 ،سیاسی ی است که ابعادمفاهیم ترینقدیمیمفهوم شهروندی یکی از . (Tan et al, 2017) شودمی

صاحبنظران و از دوران یونان باستان تاکنون مورد توجه  واست  ، حقوقی و آموزشیاجتماعی

برجسته ، که جدیداً بعد آموزشی آن هم بسیار قرار داشته و حقوقی یاجتماع، سیاسیاندیشمندان 

پردازان گوناگون نسبت . هر چند ممکن است دیدگاه نظریه(Waterson  & Moffa, 2016) شده است

بشر، نشان  یهآن در نظام اندیش یهبه اهمیت این مفهوم متفاوت باشد، اما به هر صورت جایگاه ویژ

های توجه کتابکه، تعلیم و تربیت شهروندی در کانون آن دارد. جالب این یهاز اهمیت برجست

به (. 30، 1389)سیف نراقی،  سیاست ارسطو نیز قرار گرفته است مهمی نظیر جمهوریت افالطون و

ها و ها، ارزش( منظور از آموزش شهروندی عبارتست از فرایند انتقال دانش2016) تعبیر تورنی

ین انتقال شامل دیگر است. ا نسلهای الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از نسلی به نگرش

گوناگون نظیر آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهای سیاسی، احساس وفاداری به ملت، نگرش مواردی 

)فزونی، شیری و  شودمیهای بنیادی و نظارت آنها مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، باور به ارزش

 .(1395اسدیان، 

کنند تا های آموزشی تالش مینظامگیری کرد که در این مطالعه سنتزپژوهی، پژوهشگر نتیجه

گرچه، با نگاه کردن به این بهبود ببخشند. وضعیت آموزش شهروندی در برنامه درسی مدرسه را 

بینیم که وضعیت کلی آموزش شهروندی دارای وضعیت عنوان یک کل، میهای آموزشی بهنظام

کشورهای مورد مطالعه به  عنوان بخشی از برنامه درسی مدرسه در اکثرکه بهت، چرامناسبی اس

رسمیت شناخته شده و مورد قبول است. اما استثناهای این مورد انگلستان و تا حدودی استرالیا و 

 آنچهکانادا هستند که هنوز باید موضع محکمی در مورد برنامه درسی تربیت شهروندی اتخاذ کنند. 

گوناگونی است که برنامه درسی  بر گیرنده ابعاد( در1)نمودار  از نتایج مقاله حاصل شده است

باشند. عناصر برنامه درسی )اهداف، های مورد مطالعه، دارا میعنوان برآیند نظامآموزش شهروندی، به

ارزشیابی برنامه  نهایتاًرویکردهای آموزشی، دامنه آموزش و یادگیری، رویکردهای برنامه درسی و 

عنوان ابعاد اصلی هش به آنها پرداخته شده و بهکه در این پژو هایی استلفهؤدرسی( شامل تمام م

تواند . آموزش شهروندی میاندشدهبرنامه درسی آموزش شهروندی، به بحث و بررسی گذاشته 

ها برای و همچنین برای توانمندسازی افراد و گروه ن یک ابزار برای حفظ وضعیت موجودعنوابه

 مبارزه برای تغییر و رهایی استفاده شود.
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 شبکه مضامین مستخرج از سنتز پژوهی -1 نمودار

درسی و آموزشی  هایبرنامهعرصه  تحوالتکه  دهدمینتایج تحلیل مقاالت در این پژوهش نشان 

در آینده نزدیک نیز امید بخش است. آموزش شهروندی بخشی از  «شهروندی»در خصوص مفهوم 

اسپانیا، فرانسه، مجارستان، های آموزشی کشورهای نظاماصالحات اصلی برنامه درسی جاری در 

ژاپن، کره و  کشورهایی چون ایتالیا، نیوزیلند و هلند است. این مسئله در برنامه درسی رسمی در

در راستای آموزش ای برای گنجاندن فعالیت، مباحثه و پژوهش بیشتر عنوان وسیلهبه ،سنگاپور

در آلمان، سویس و ایاالت متحده همراه با برخی تحوالت ها است. وضعیت در  این برنامهشهروندی 

ثابت  های نسبتاًجالب در رابطه با ایجاد استانداردها برای آموزش شهروندی در تعدادی از ایالت

 برنامه درسی آموزش شهروندی

اهداف، ساختار و 

سازماندهی برنامه 

 درسی

رویکردهای برنامه 

درسی آموزش 

 شهروندی

برنامه درسیارزشیابی در   

 آموزش شهروندی

چالش های آموزش 

 شهروندی

تسلسل آموزش 

شهروندی در برنامه 

 درسی 

دامنه آموزش و 

یادگیری در برنامه 

 درسی
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مده که آموزش شهروندی در آنها آوجود هاست. در عین حال، تحوالت نویدبخشی در کشورهایی ب

 . در انگلستان، توجه زیادی به معرفی آموزش شهروندی هنوز جایگاهی در برنامه درسی ندارد

معطوف شده در حالیکه در استرالیا  2008عنوان یک جزء مجزا در برنامه درسی ملی از سپتامبر به

 ها و قلمروها ارتقا دهد. تنها در کند وضعیت آموزش شهروندی را در ایالتدولت فدرال تالش می

رای نگرانی وجود دارد زیرا آموزش شهروندی در آنجا در بسیاری بدرسی کانادا موردی  هایبرنامه

 ,Hoskins et al) ریاضیات و علوم، به حاشیه برده شده است ،کید بر تکنولوژیأها با تاز استان

که در رابطه با آموزش شهروندی انجام  حاصل از این مطالعه تطبیقی را (. نتایج کلی2011 ;2006

 توان بیان نمود:پذیرفته است، اینگونه می

 هایبرنامهاین )بومی( آموزش شهروندی و گسترگی، عمق و پیچیدگی  ماهیت محلیکید بر أت -

عنوان بخشی ریزی شده در اکثر کشورهای مورد مطالعه، بههای برنامه: این موضوع با بازبینیدرسی

  .در حال کسترش و به روز شدن استبرنامه درسی مدارس از اصالحات کلی 

که در  آنچهنقش مهم محیط و فرهنگ در فهم اهداف و رویکردها به آموزش شهروندی:  -

ار داشت ظتان تواننمی تواند در جایی دیگر پذیرفته شده ومد است براحتی نمیآمحیط یک کشور کار

چرا که مفهوم  . این امر مستلزم تطبیق دقیق با محیط فرهنگی جدید استبه همان اهداف دست یابیم

  .شهروندی در بسترهای فرهنگی گوناگون دارای معانی مختلفی است

های مرتبط با آموزش شهروندی و برنامه درسی شهروندی در اگرچه نوع مواجهه با چالش -

در میان  ایوافق گستردههای آموزشی متعدد با همدیگر متفاوت است اما تکشورهای گوناگون و نظام

  .خوردبه چشم میهای مشترک مواجه با آموزش شهروندی چالشکشورها در مورد 

تواند میاگرچه  های آموزشی مختلفدر نظام های مشترک آموزش شهروندیبیان صریح ارزش -

گیری مفهوم شهروندی دموکراتیک کند اما در نهایت به شکلایجاد  یتفاوتمسیاست و عمل تربیتی 

 .کنددر سراسر دنیا کمک می

در بسیاری از کشورها برای دور شدن از یک رویکرد محدود و ارائه دانش اولیه، حرکتی  -

گیرنده دانش و درک،  بردر آموزشی که ترنسبت به آموزش شهروندی به سوی یک رویکرد گسترده

. با خوردبه چشم می است آموزاندانشها و استعدادهای ها، مهارتتجارب فعال و توسعه ارزش

ثیر ویژه فرهنگ و عقاید معلمان و تطبیق آهسته مدارس با أمدیریت این انتقال به علت تاین وجود، 

 .تغییرات، دشوار بوده است
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ها های عملی در بسیاری از محیطهای کلی و تبلیغاتی و واقعیتشکاف پیوسته بین بیان سیاست -

 .خوردبه چشم می های درساز سطح ملی گرفته تا مدارس و کالس

در مورد مرکزیت معلم در آموزش شهروندی و نیاز به تربیت بهتر و هدفمند معلمان و  توافق -

های آموزش ، جزء اولویتهای تخصصی به معلمان در این راستاتری از آموزشایجاد طیف وسیع

 .های آموزشی استدر اغلب نظام

تمایل به ایجاد و  و عالقه اتی چونچیزی که از نتیجه سنتز نتایج تحقیقات حاصل شد، اشتراک

به آموزش شهروندی در  های نوینرویکردابداع و  هاچالششناسایی ، توسعه آموزش شهروندی

های ارزیابی را چارچوب برنامه درسی و روش هایی که در محیط،تفاوتمیان کشورها بود. اگر 

دارای مشترکات بیشتر و بیشتر در مورد  های آموزشی گوناگوننظامبینیم که نادیده بگیریم، می

 و تحلیل عمیق این مشترکات کلید ایجاد سیاست و اقدام  آگاهیهستند. آموزش شهروندی 

ثرتر در آموزش شهروندی است. در واقع، شهروندی فعال و مشارکتی مستلزم ؤتر و مهماهنگ

ران، طراحان برنامه درسی، گذادیالوگ فعال و مشارکتی بین همه کسانی )محققان، معلمان، سیاست

 است که به آن حوزه عالقمند هستند.  ( آموزاندانشمسئولین دولتی، والدین و 
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Abstract  
The purpose of this research is to synthesize a number of studies that focus on 

citizenship education in curriculum in different countries. To this end, international 

research studies have been systematically selected, structured, and categorized using the 

method of Research synthesis, international studies on the amount of attention and 

allocation of concepts related to citizenship education in curriculum. At the screening 

stage, 11 studies that have these features have been selected and synthesized from their 

findings based on the principles of data integration, rethinking and rearrangement. The 

results of the research show that the important environmental factors that have been 

addressed in the overall structure of citizenship education curricula are historical 

traditions, geographic location, socio-political structure, economic system and global 

trends. Another part of the results is that citizenship education in the curriculum of some 

countries is based on the expression of minor cultural values, as well as national laws, 

and in others, they are neutral to values. Finally, the results indicate that citizenship 

education in the curriculum consists of three layers: education about citizenship; 

education through citizenship and education for citizenship. 
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