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 چکیده
همیت پرسش مهر امال رئیس جمهور محترم در مورد اهمیت مهارت آموزی در مدرسه می باشد . در این میان ا

 آموزش مهارت شهروندی یکی از مهم ترین مهارت هایی هست که باید به دانش آموزان آموزش داده شود .

توان  میمدرسه از مهمترین مکان هایی است که به واسطه آن و با یک برنامه ریزی درست و حساب شده 

ی است که از آن به خانواده مسائل مهم اجتمایی و فرهنگی را به دانش آموزان آموزش داد. اهمیت آن به حد

دوم یاد کرده اند. رسیدن به حد مطلوب و مورد نظر نشان دهنده کارایی بیرونی مدارس و نظام آموزش و 

و  حقوق شهروندی، از شهروند ،شهروندی، میباشد. در این مقاله سعی بر این شده است که مفاهی میپرورش 

شود؛ تا بر اساس آن  میها از طریق نظام آموزشی بیان توضیحات تکمیلی نظیر ضرورت و چگونگی آموزش آن

بتوان اهمیت آگاهی از این حقوق را برای دانش آموزان و معلمان و دست اندر کاران آموزش و پرورش توجیه 

توان بیان کرد در  میکرد. برای این کار از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بر اساس مطالب این مقاله 

یابیم که ابتدا از آنها مطلع شویم و سپس تمام تالش و همت خود را  میحقوق شهروندی دست صورتی ما به 

برای عملی کردن آنها به کار بریم. این کار مستلزم همکاری نهادهای مختلفی از جمله خانواده ، مدرسه و دولت 

بیشتر بر نظام آموزشی و مدرسه  باشد که هر کدام از این نهادها نیز وظایف خاص خود را دارند .در این مقاله می

مفاهیم و مهارتهای مورد نظر به دانش آموزان  چرا که یکی از وظایف مهم مدارس انتقال دانش، تاکید شده است؛

 باشد . می

 شهروند، شهروندی، حقوق شهروندی، نظام آموزشی کلید واژگان:
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 و بیان مسئله مقدمه 
تواند دارای دو مفهوم باشد. نخست  میاست که در آن واحد  Citizen انگلیسی هاژه شهروند معادل واژو

اتفاق  منوزده ، یعنی زمانی که انقالب های سیاسی بورژوازی در قرناستمنشا تاریحی  دارای یککه  میمفهو

خود را دیگر نه همچون دولت های  افتاد و دولت های جدیدی به وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیت

گیرند. از این زمان شهروند  می« ملت»یا « مردم»بلکه از پایین یعنی از (  ) از کلیسا یا از اشرافیتگذشته از باال

در این معنا شهروند یک مفهوم کامال سیاسی و حقوقی است  .استواحد تشکیل دهنده مردم یا ملت  به معنی

دادهای گروهی از قرار بر اساس دولت های ملی به آن اشاره شده است. این واحد اجتماعی که در قوانین تمام

مفهوم . خورد میپیوند مختلف زندگی وجود دارد با دولت  اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در حوزه های

به هر یک از  . در این معنا،استرایج  )ایران( معنا بیشتر در کشور ما  که این داردشهروند معنای دیگری نیز 

تعریف شده  زیرا در چارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق گفت هروندان شتو میساکنان شهر 

 . دنگیر میقرار 

برای تربیت انسان واال وجود داشته  تالشی که و کشور ایران گ و کهنربا وجود تمدن بزالزم به ذکر است که 

نچه در لفظ و آ به عبارت دیگر .استفاده نشده استدر طی دوران مختلف تاریخی  "شهروند"مفهوم از  است،

 هجود داشت دوره های مختلف تاریخیدر هنجارهای اجتماعی  موجود نبوده استکالم یا به صورت حقوق رسمی 

 از تعلیمات زرتشتی الهام گرفته شده بود. نیز ترین الگوی آن  قدیمی است که

وی افراد نیانجامیده به هر حال به همان سان که وجود تفکرات و الگوهای شهروندی در غرب به برابری و تسا

مانند  خصوصیاتیمانع نیز  استبدادیحکومتهای و وجود عدم الگوی نهادینه شده شهروندی در ایران  است،

که  شده بودند وطن پرستی و سایر ارزشهای اخالقی هنجاری ،پذیرش مسئولیت خودگردانی محلی، تعاون،
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ن با آلین آشنایی با حقوق شهروندی و ارزشهای در ایران اود. نده میتشکیل آدمیت انسان مدنی را مجموعه 

انقالب مشروطیت آغاز شد و با وجود گذشت سالها ی طوالنی و تجربه کردن انقالب بزرگتر و تغییرات بسیار در 

اندیشه ها هنوز نمی توان گفت در زمینه ی حقوق و تکالیف شهروندی آگاهی عمومی و صحیحی وجود دارد. 

 گاهی وجود نداشته باشد شناخت و ظایف و امکان انجام تکالیف وجود نخواهد داشتبنابراین تا زمانی که آ

 . (0385 )آشتیانی و همکاران، 

یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که چگونه می توان آن را 

و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن ه تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامع

و تعلیم این مقوله می دانند. آنها معتقدند بود. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش 

قسمت اعظم وقت خود را در آن سپری که کودکان و نوجوانان محیطی است بعد از خانه دومین  مدرسه چون

آشنایی با در نتیجه  ،دارد آنهابه شخصیت و انتقال دانش و مهارت های زندگی  در رشد مینقش مه و ،کنند می

دانش آموزان رده های  شهروند و شهروندی نیز از جمله مهارتهایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و

ر گنجاندن دیگ به عبارت را در مدرسه فرابگیرند.تکالیف و مسئولیتهای شهروندی  باید حقوق، مختلف تحصیلی

درسی و کاربردی ساختن آنها  برنامه رشهروندی براساس اصول و قواعد د مطالب مهم و ضروری در مورد حقوق

هد و مسئول و آگاه را پرورش خواهد داد که خواهند عافراد مت ،حاکم بر هر کشوری توسط نظام آموزش و پرورش

که افراد جامعه در آن حق  مینظا نمند است( بنا نهند؛عادل و قانو میشهروند را  )که نظا –توانست نظام نماینده 

برخی از صاحب نظران نیز ضرورت آموزش شهروندی را  .شته باشندحق انتخاب و.... را دا ،حق مشارکت ،آزادی

دانند. در واقع فرد با  میپیدا کنند  میپرورش قابلیتهایی در فرد که با افراد دیگر جامعه همزیستی اجتماعی سال

کنند به فردی مستقل  میایی که در زمینه ی حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی و مدارس دریافت آموزشه

که دارای حس مسئولیتهای اخالقی و اجتماعی رشد یافته ای باشد تبدیل شود و عضو سودمندی برای جامعه 

تواند داشته  مییای زیادی گردد. به همین دلیل آشنا شدن با این حقوق و ضرورت آموزش آنها به شهروندان، مزا

 بنابراین آموزش حقوق شهروندی در مدارس ضرورت پیدا خواهد کرد. باشد. 

 

 پیشینه تحقیق 
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( فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق 110: 0373شهروند به نقل از آشوری  )

به عهده دارد. یا به تعبیر گیدنز؛ به عضو یک ی یها سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر ،در برابر دولت تکلیف

(. همچنین 0315 حقیقی، ازنقل به  ) اجتماع سیاسی که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت است

 وی برای حقوق شهروندی تعاریف زیر را عنوان نموده است.

در اجتماع ملی معینی زندگی داند که  میآنتونی گیدنز: حقوق مدنی را حقوق قانونی همه ی شهروندانی 

 (.795: 0317 ) کنند می

 :( سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است0373تی .اچ .مارشال  )

اطالق میشود .این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را  به حقوق فرد در قانون حقوق مدنی:

آزادی افراد برای زندگی کشید. حقوق مدنی شامل :  میزمانی دراز طول دانیم اما بدست آوردن آنها  میبدیهی 

 .دادرسی یکسان در برابر قانون است، حق مالکیت و حق بیان و مذاهبکنند، آزادی  میدر هر جایی که انتخاب 

 ،شود. این حقوق شامل میبه ویژه حق شرکت در انتخا ب شدن، رفاه اقتصادی و امنیت مربوط  :حقوق سیاسی

 مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بی کاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است. 

ک تاریخ ملی و ن و افراد از نظر دانش کافی و دراز آنجا که آموزش شهروندی برای آماده کردن دانش آموزا

زشهای وتنها به آم متوجه خواهیم شد که آموزش شهروندی ،کند میساختارهای زندگی سیاسی و مدنی تالش 

، جامعه و محل کار و به وسیله ی سایر نهادها و مدرسه ،شود بلکه باید درون خانواده مین مدرسه ای محدود

 (. 0385 ) آقازاده، افراد ارائه شود بنیادها ی اجتماعی به صورت آموزش تا پایا ن عمر 

ق فردی یکی از دو بعد آموزش و پرورش یز معتقدند که بر پایه لیبرالیسم و شخصی گرایی، حقون 0یو و فنگ

شهروندی است در حالی که التزام  )وظیفه( به عنوان نتیجه میهن پرستی بعد دیگر آموزش و پرورش شهروندی 

 (.1101باشد  )یو و فنگ، می

شیوه شهروندی را چگونه  ، زندگی بهنوآوری در آموزش" با عنوان( 0385سی شهیدی  )یدکتر لودر پژوهشی که 

وی در ابتدا سه نوع حقوق اصلی است.  آوردهوندی و آموزش آن مطالبی در مورد حقوق شهر ،"آموختن توا می

                                                           
1
 - yu & feng 
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باشد را مطرح کرده که امروزه به منزله ی یک  می اقتصادی –و حقوق اجتماعی  را که حقوق مدنی،سیاسی

. چنانکه وری هستند از نظر اخالقی سودمند و قابل بهرهو  باشند میشده که قابل تفکیک  امرجهانی تلقی

 نویسد: می

افکار و  یآزاد ،فردی یآزاد، شود میاولین دسته ی این حقوق  )حقوق مدنی (،آزادی های زیر را شامل 

 .برخورداری از قانونمندی و عدالت ،آزادی تحرک آزادی بیان، ،اعتقادات

اعات یا احزاب د یکی از اجتمتوان میاز آزادیهای فردی است که  هشامل آن دست دسته ی دوم  )حقوق سیاسی (:

 . کند . همچنین با انتخابات رهبران و کنترل سیاسی و قضایی در راه تمرین قدرت مشارکتسیاسی وابسته باشد

، همچنین دارا بودن حق زندگی امنیت مالی ،تنداز امنیت جانیعبار اقتصادی(: – )حقوق اجتماعی  سومدسته ی 

 ..عدالت اجتماعی و اقتصادی ،از حق آموزشی و تحصیلبرخورداری  به مانند یک فرد متمدن و

مقاله ی دیگری است که  "آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان"

درمقاله ی خود به مواردی از جمله معنای نوشته شده است. وی  0385در سال  توسط دکتر حسین لطف آبادی

  .ی در مدرسه و آموزش فلسفه و روش تفکر درست شهروندی پرداخته استآموزش شهروند ،شهروندی

 شهروندی و شهروند   
و از سویی  از حقوق سیاسی و مدنی است، رکه از سویی بر خوردا ،ا یک دولتفردی است در ر ابطه ب" 0شهروند

 .(نقل در حقیقی 110.ص0373 )آشوری :"در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد دیگر

ن الملل نیز محترم شمرده منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بی" 1شهروندی

ن را قانون اساسی و آ. که چگونگی رابر دولت رابطه ی شهروندی گویندبه حقوق فرد و تکالیف او در ب .شوند می

 ،تنها فرمان گزار دولت نباشد د کهشو میشمرده  "شهروند"اساسا کسی . کند میکشور معین  قوانین مدنی

منزلت  .از آن حمایت کند و حقوق را رعایت طبیعی نیز بر خوردار باشد و دولت این بلکه از حقوق فطری

و دیگری ملیت پدر و  ،یکی زادگاه :است چیزمعموال تابع دو  و کند میرا قوانین هر دولتی تعیین وندی شهر

اما اینگونه شهروندی  .آید مین کشور نیز بدست آشهروند  ا زن و مردشهروندی یک کشور از راه ازدواج ب مادر.
                                                           
1
 . citizen 
2
 . citizenship 
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، نقل 111 :0373شوری : آ ) آورد میرا با خود ن معموال همه حقوق شهروندی  )از جمله کسب مشاغل دولتی (

 .(در حقیقی

شمرده مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است و اساسا کسی شهروند 

شود که تنها فرمانبردار دولت نباشند بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق  را  می

آنتونی گیدنز حقوق مدنی را حقوق قانونی همه ی شهروندانی . (0385زاده ،  میآنها حمایت کند. )خا رعایت و از

تی اچ  همچنین .(، نقل در حقیقی795: 0981، دنز )گی کنند میداند که در اجتماع ملی معینی زندگی  می

به ، 0حقوق مدنیکه عبارتند از:  ،سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است (0973مارشال  )

این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی  شود. میحقوق فرد در قانون اطالق 

آزادی افراد برای زندگی در هر ، حقوق مدنی شامل .ه استآنها زمانی دراز طول کشید دانیم اما بدست آوردن می

دومین  .و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است حق مالکیت آزادی بیان و مذاهب، کنند، میجایی که انتخاب 

، حقوقن سومی به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن.؛ است 1حقوق سیاسی ،نوع حقوق شهروندی

این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه باشند،  می 3یحقوق اجتماع

تامین اجتماعی در صورت بی  مزایای بهداشتی و درمانی، ،شود. این حقوق شامل میاقتصادی و امنیت مربوط 

 شود . میماعی به خدمات رفاهی مربوط . به سخن دیگر حقوق اجتو تعیین حداقل سطح دستمزد است کاری،

 معنای شهروندی

د باید به عنوان یک شهروند شناخته شوند و از تمام حقوقی که در اعالمیه ی حق نآی میدی که به دنیا افرامه ه

از  ،فردی به انواع گوناگونی از جوامعمند شوند. هر ه بهر ،رشد و عهدنامه ی حقوق کودک مقرر شده است

متعلق است و باید از تمام حقوق خود در این  ،ینملی و بین المللی و انسا محلی گرفته تا جامعه معهخانواده و جا

همه ی آنان که  بنابرین (.0385 )لطف آبادی،  ولیتهای شهروندی را بر عهده بگیردئجوامع بر خوردار باشد و مس

شوند و باید از حقوق  میشهروند ایران شناخته  ،آیند میی خارج از ایران به دنیا در ایران یا از خانواده های ایران

برابر با سایر هم وطنان خود و اعضای جامعه ی انسانی در سطح بین المللی بر خوردار باشند و به تدریج که رشد 

  .گساالن و سالخوردگان بهرمند شوند، جوانان، بزرنوجوانان، کنند از حقوق ویژه کودکان می
                                                           
1
 . civil rights 
2
 . political rights 
3
 . social rights 
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ط به معنای تعلق به جامعه های گوناگون محلی و ملی و جهانی نیست بلکه به شهروندی فعال و مسئوالنه فق

مند استفاده ه نیاز. این مشارکت مسئوالناجتماعی و نهادهای جمعی نیز هست معنای مشارکت فعال در زندگی

. این مسئولیتهای شهروندی مادی و اجتماعی نیز هست میومابع عدرست و منصفانه و مراقبت کننده از من

 )اعم از خصوصی و دولتی ( نیز وظیفه دارد حقوق  میمنحصر به افراد نیست بلکه هر نهاد کوچک و بزرگ عمو

 شهروندی فقط یک مقوله ،شهروندی خود را کامال رعایت کند. به بیان دیگر سایر افراد و نهادها و مسئولیتهای

شهروندی "،"روندی خانوادگیشه"نظیر  ،توان سطوح دیگری از شهروندی میه شخصی و فردی نیست بلک

 ،مسئولیتهای خانوادگیو فرد دارای حقوق از موارد یک در هر و نظایر اینها که  ،"شهروندی فرهنگی"،"شغلی

 نیز در نظر گرفت . ،و فرهنگی و امثال آن است شغلی

 آموزش شهروندی
رکت و تصمیم گیری و عمل برای مشاآموزش شهروندی عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفیتهای افراد و گروهها 

 ،و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. این آموزشها شامل حقوق انسانی گاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعیآ

اجتماعی و حرمت نهادن به برابری  صلح و مسالمت جویی، ،شد مستمر و همه جانبه، اخالق و ارزشهار

  .تفاوتهاست

در شکل گیری و  میون ،رادیو ، اینترنت ، روزنامه ها و مجالت ( نقش مه )تلویزی میاز آنجا که رسانه های عمو

که و از آنجایی  ،حقوق انسانی آنان را مخدوش کنند یر نگرش و اندیشه و رفتار شهروندان دارند و ممکن استیتغ

آموزش و شناخت روش ها و عملکردهای رسانه ها و چگونگی  ،گیرد میار در همه جای جهان صورت این ک

 ،. در مورد دانش و هنرها نیزیابد میدر قبال رسانه ها ضرورت  اطالع رسانی درست و نادرست و قضاوت عینی

دارند  انبه ویژه کودکان و نوجوانان و جوان ،بر بینش و نگرش و رفتار شهروندان میثیر عظیأکه در عصر کنونی ت

 . ای کافی به دانش آموزان داده شودالزم است آموزشه

افراد جامعه باید یاد بگیرند که به نحوی موثر در بهبود بخشیدن به امور مهم است چون موزش شهروندی آبعالوه 

. تربیت شهروندان فعال و مسئول کمک بزرگی به پیشرفت محلی و ملی و جهانی مشارکت کنند گوناگون جامعه

د توسط خانواده و مدرسه و توان می ا. این آموزشهحفاظت از طبیعت و محیط زندگی استفردی و اجتماعی و 

اما مسئولیت اصلی آن بر دوش نظام آموزش و پرورش  ،انی و نهادهای اجتماعی صورت گیردرسانه های همگ
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است که باید به گونه ای عملی و در جریان ارتباطهای دانش آموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گروهها از آنان 

 شهروندانی فعال و مسئول بسازد.

افراد نیازمند ی  همه ،است جا که ادراک افراد از حقوق و مسئولیتهای شهروندی متفاوت  )و گاهی متعارض(از آن

تواند در  می. این آموزش ها ی کنش و واکنش مسالمت آمیز در برخورد با تفاوتها هستندآموزش شهروندی برا

ژگیهای رشد وی ،فردی و اجتماعی یوتهاگاهی یافتن از فوائد تفاآمصالحه،  و گو، برگیرنده راهبردهای گفت

 ،تبعیض جنسی ،گاهی از تعارض های تهدید کننده حقوق انسانی  ) مانند نژاد پرستیآدرونی پذیرش تفاوتها و 

 .نهاستآیانه( و ضرورت مقابله با و تعصبات فرقه گران اجتماعی و فرهنگی برتربینی گروههای معی

افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند  همه. مام عمر استط به تشهروندی یک فرایند مر بواز آنجا که 

آن هستند که در . دانش آموزان نیز نیازمند دی در مراحل گوناگون زندگی هستندآموزشهای متناسب با شهرون

در تمام تصمیم گیریهای  ،ت از جهان آموزش ببینندو دانش و درک درس رشد اجتماعی ،زمینه های اخالقی

به صورتی فعال در ارکت کنند و به عنوان یک شهروند، در خانه و مدرسه و جامعه  مش مربوط به خودشان

 (.0385 )لطف آبادی، دناسب با احوال خودشان قرار گیرنمناسبات اجتماعی مت

در امور  ، مشارکت کنندگانی فعالنان کمک کنند تا شهروندانی مسئولآموزش و پرورش باید به کودکان و نوجوا

، یادگیرندگانی موفق و عالقه مند و افرادی متکی به خود و قابل اعتماد بار آیند. و فرهنگی زندگی اجتماعی

ان بیاموزد که چگونه یک زندگی آن رسند مدرسه باید به میو جوانی وقتی که دانش آموزان به سن نوجوانی 

زمینه ادامه تحصیالت،  مشاوره و آموزش الزم در ،مستقل برای خود ایجاد کنند و عالوه بر مهارتهای ضروری

ارتباط با برقراری ، مدیریت امور مالی خود و آشنایی با قوانین و استقالل یافتن از خانواده ،پیدا کردن شغل

آموزش دهد. نوجوانان و جوانان نیازمند ترکیب پیچیده ای از شایستگیهای  انآنادارات و مسئوالن دولتی به 

ظری و عملی برای آغاز زندگی مستقل خود هستند و مدرسه باید نقش فکری و رفتاری و مهارت های گوناگون ن

خود در کمک به آنان را در این امور پیجیده ایفا کند تا بتوانند به زندگی اجتماعی وارد شوند و نقش مستقل 

 خود به عنوان یک شهروند مسئول را ایفا کنند.    

 

 دالیل ضرورت آموزش حقوق شهروندی
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. برخی از زش حقوق شهروندی در مدارس پی بردتوان به ضرورت آمو میحقوق شهروندی با ذکر مولفه های 

 :شود میهروندی موارد زیر را شامل مولفه های حقوق ش

بر  ،دی اجتماعات، بر خورداری از محیط زیست سالم، آزاآزادی مهاجرت ،امنیت فردی ،حق آزادی و اظهار نظر

، برابری احترام به عقاید همه تعهدات دولت به مشورت با جامعه، ،ری از تسهیالت آموزشی بدون تبعیضخوردا

حق رای دادن و نامزد شدن در  ،آزادی انتخاب و شغل ضرورت اشتغال زایی و آموزش برای مردم محلی، انسانها،

ه فرد یعنی اینک .دهند میزادی و اظهار نظر به فرد بینیم که هر کدام از این مولفه ها حق آ می .انتخابات و...

 تواند اختیار بیشتری در سیاست گذاری دولت داشته باشد و در این صورت احتمال انعکاس خواسته ها و می

کنند و تنها  می. این مردم عادی هستند که نتایج سیاستهای دولت را عمال لمس شود میآرمانهای مردم بیشتر 

دولت نیز نتایج  ،از پایین وجود داشته باشدگذاری  اگر مجراهایی کارامد و منسجم برای فشار آوردن و تاثیر

  .کند میی عملکردهای خود را منعکس واقع

آزادی آنها از جمله و  افراد است حقوق مدنی و سیاسی ءکه جزآزادیهایی دانش آموزان با حال اگر در مدارس 

فراهم می گردد، بلکه  در آنهاموجب رشد فردی . نه تنها دنشو آشنا ...امنیت فردی و  ،آزادی اجتماعات ،بیان

باعث افزایش روحیه مشورت، مشارکت، شرکت در تصمیم گیریهای گروهی وتوجه به انجام کارهای جمعی در 

دیگران و تالش یوستن به آشنایی دانش آموزان با حقوق مطرح شده و پ الزم به ذکر است کهآنها نیز می گردد. 

این  ونچ .داردن یبر دولت تفاوتجمعی و نظارت مردم  با هدفها یا تصمیم گیری های ،برای هدفهای مشترک

در ضمن افراد و دانش آموزان با درک  .دنآور میرتی را برای جامعه فراهم پایه های اساس چنین قد ،حقوق

اینکه حقوق آنها مغفول واقع نمی شود و تضییع نمی گردد در انجام کارهای محوله فعالیتهای بیشتر و بهتری 

 انجام می دهند.

خسارات ناشی از تصمیمات غیر  در کشورهایی که برای شهروندانشان ارزش ویژه ای قائل هستند، رسیدگی به

  )مثل غفلت آنان از مسائل،ی سوءمدیریت ی نیز کهردامو . درپذیرد میقانونی دولت از طریق دادگاه ها صورت 

واست رسیدگی از نمایندگان منتخب در خ توان می وجود دارد نیزیی(أخیر در انجام وظایف یا تمایل به خود رأت

ن خساراتی آتاسیس شده است که از طریق  "منشور شهروند "نهادهایی به نام برای مثال . و اصالح امور را کرد

. شود میسوی دولت بر مردم تحمیل شده است جبران که در نتیجه عدم توجه به معیارهای مشخص از 
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به  میو عمو میهای رستی است که مرجع شکایات مردم علیه سازمانمقام مملکیک عنوان نیز به  0نآمبودزم

. در ضمن و فرانسه وجود دارد بریتانیا ،نروژ سوئد ،فناالند ،آمبودزمن در کشورهای دانمارک .آید میحساب 

 (.0371 )بیتهام و بویل،  باشد میدر دستگاه اداری خود  میکشور زالند نو هم دارای چنین مقا

 

 ؟داده شودآموزش  و دبیرستان چگونه باید میر مدارس عموحقوق شهروندی د
مهمترین هدف یک مدرسه  .باشد میمدرسه نظام آموزشی و باالخص آموزش حقوق شهروندی از وظایف  طییعتاً

موزش حقوق بشر وشهروندی آ از جمله کشورهایی که در زمینه ) باشد میتربیت یک شهروند خوب برای جامعه 

موزش حقوق شهروندی باید از آ ،در مدارس .(باشد میکشور سوئد  ه است،زیادی داشتتوسط مدارس پیشرفت 

تمام مراحل برنامه درسی ملحوظ شود و چنین نباشد که رشته ای جداگانه تشکیل دهد و در بعضی مقاطع به 

 . کار برده نشود ضی مقاطع دیگر بهکار برده شود ودر بع

؛ گیرد میبازی انجام  نمایشنامه و ،حکایت ،از طریق قصه قوق بشرموزش حقوق شهروندی وحآ دبستاندر دوره 

انسان را به  قوقاحترام به ح ،نمایشنامه های تئاتر نقالی وآمریکا پرورش  موزشآبرای مثال به عقیده کارکنان 

 ، به کاربردن روشهایتان به منظور آموزش حقوق شهروندیهمچنین در دوره دبس .دهد میموزان تعلیم آدانش 

مبتنی بر شرکت فعاالنه دانش آموزان توصیه شده است؛ مثال در ایاالت متحده آمریکا به شاگردان سالهای آخر 

 نمایشگاها استقبال کردن از بازدید کنندگان و مسولیتهایی مثل آماده ساختن تابلو اعالنات و دبستان غالباً

اماکن  صنعتی و بنگاههای تجاری و، رات محلیهمچنین بازدید از ادا ه وکارکردن در دفاتر و کتابخانه مدرس

 (.0315 )لویسی،  گردد میفرهنگی وتاریخی به منظور آشنایی با حقوق شهروندی به دانش آموزان محول 

فرصت بیشتری برای آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان  مسلماً دبیرستاندوره  یدر برنامه های آموزش

، مطالعات اجتماعی، دروس تاریخ زش مستقیم این حقوق درر این دوره آمونسبت به دوره دبستان وجود دارد. د

همچنین دراین دوره دانش آموزان برخالف دوره ابتدائی که از طریق  گیرد. میتعلیمات دینی وادبیات انجام 

موزش توانند از طریق مطالعه کتب و اسنادی که به آ می ،شوند میعینی با این حقوق آشنا  فعالیتهای ملموس و

 (.0315 )لویسی،  این حقوق پرداخته است آشنایی کافی با این حقوق پیدا کنند

                                                           
1
 . Ombudsman 
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 عبارتند از: هدفهای آموزش حقوق شهروندی در مدارس ابتدایی

ادغام شدن در  جهتفهماندن تدریجی این مطلب که مدرسه یک اجتماع است وکمک کردن به دانش آموزان 

 این اجتماع.

بسط فضائل اجتماعی از قبیل احترام به حقوق دیگران؛ حس  زندگی مدرسه و در وادار کردن کودکان به شرکت

 مسئولیت در نزد او. همبستگی انضباط و

 آموزش دادن به او به اینکه مطابق راه ورسم دموکراسی زندگی کند.

بارتند ع گیرد میهمچنین آموزش شهروندی صورت  از جمله کارهایی که در این دوره برای تحقق اهداف باال و

 از:

 همه با هم همکاری دارند. اید به کودکان فهماند که موجودات بشری به هم وابسته اند وب -0

همبستگی بشری را در روح  شجاعت و، عدالت، حقیقت، مردان وزنان گذشته آرمان برادری باید با نقل تاریخ -1

 کودک دمید.  

ر اقشا باوظایف افراد وبه این واسطه بشناسند تا  او کشور خود ر باید به همه کودکان کمک کرد که شهر -3

دهند و نیز به نقائص موجود در آن پی ببرند تا به نوبه خود برای  میکارهایی که آنها انجام  مختلف آن کشور و

 د.نبهترساختن زندگی درآن کار کن

اعالمیه های که سازمان  هبه مطالع ید قادر باشند که مستقیماًدود سالهای آخر دبستان کودکان باهمچنین در ح

 ملل متحد و دیگر سازمانها در این مورد ارائه داده اند و همچنین فصول ساده اعالمیه حقوق بشر بپردازد.

روندی هستند روحیه و محیط مدرسه عناصر اساسی آموزش حقوق شه ،سازمان ،در دبیرستان نیز مانند دبستان

 01شود و ناظر بر جوانان  میکشورها مدرسه متوسطه نیز نامیده  دبیرستان  )که در بعضی ،در مقایسه با دبستان

تری برای آموزش این حقوق و میدان پهناورتری برای آزمون عملی  متنوعساله است ( امکانات وسیعتر و  08تا 

در این دوره در نخستین سالهای دبیرستان د. شو میرم شمردن این حقوق فراهم طرق به کار بستن و محت

به این مقوله جلب توجه دانش آموزان موجب رایج ترین وسایل بصری  گیریعاالنه همراه با به کارروشهای ف
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فیلم های متحرک و ثابت در کالس درس و نیز خبری که مسئله حقوق  ،یروخواهند شد. پس از نشان دادن تصا

ادی بحث و گفتگو وجود در زمینه آزمیان دانش آموزان و معلم باید  کند، میشهروندی و حقوق بشر را مطرح 

 به این واسطه تاکمک کند  دانش آموزانروشن شدن ذهن و افکار ریان این بحث معلم باید به . در جداشته باشد

موزش آ ،ستان نیز مانند دیگر سطوح آموزشی. در مقطع دبیرآنها تکامل پیدا کند و انتقادقضاوت  ،داوریقدرت 

 11برای مثال در ماده  .تفاهم و همکاری جدایی ناپذیر استبه مربوط به حقوق شهروندی از آموزش مربوط 

میان همه ی ملتها و را ردباری بو  ،تفاهم روحیه  است که آموزش و پرورش بایداعالمیه حقوق بشر چنین آمده 

 (.0350،  )کید گروههای نژادی یا مذهبی و همچنین اعضای یک کشور برآورده سازد  همه

توان دانش آموزان را با حقوق شهروندی آشنا ساخت مطالعه زندگی  میسیله ی آن که به و دیگر روشهاییاز 

تواند  می این عامل این تفکر بوده اند است.مردان و زنان مشهور که در زمینه های مختلف جزء بنیان گذاران 

 دن خود ببالند.انسان بو بهد به شور و شوق در آورد و موجب شود که آنها ندانش آموزان را در هر سنی که باش

توانند با  میفعالیتهای ویژه از دیگر روشهایی است که کودکان و دانش آموزان به وسیله ی آن و با انجام آن 

 حقوق شهروندی آشنا شوند؛ این فعالیتها عبارتند از :

موزان ی دانش آتبادل مکاتبات وسیله آزموده شده ای برای بر انگیختن روابط دوستانه بین گروهها ،مبادالت

معی است که در دسته ج میاین اقدا تواند شخصی باشد اما غالباً می. روابط مکاتبه ای کشورهای مختلف است

ات در سطح باالتری مثال موزان کالسهای باالتر به تبادل نظرات و اطالعآ. دراین روش دانش شود میکالس آغاز 

. پردازند میختلف و تبعیضات نژادی ای مبرخی مسائل مشخصی نظیر آموزش حقوق زنان در کشوره در باره

دوستی  هآموزان ابتدایی اغلب هدفی جز وسعت بخشیدن به افق دید و بر انگیختن رابط مبادالت در بیین دانش

 بین آنان ندارد.

رامشگری یا  توان باشگاههای بین اللملی میها از جمله این باشگاه ،تحصیلی و محافل مطالعاتی باشگاههای

ل محل مناسبی برای این محاف .مدرسه ای یا دانشجویی را نام بردبا شگاههای یونسکو و گروههای  ،دراماتیک

در  .باشد میاتر و جهانگردی تئ ،سینمایی ،فرهنگی ،نریه ،روز در زمینه های سیاسیاخبار بحث در باره 

 شود. میموزان تشکیل آاین باشگاهها توسط خود دانش  ،مدارس
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ام به حقوق یکدیگر ست که برای تفاهم و احترا نهایی کارهایاین مراسم اغلب مرحله  ،نمایشگاهها و نمایش

چون که  .پرورش دارای ارزش است . این فعالیتها هر چند محدود هم که باشند از لحاظ آموزش وگیرد میانجام 

گیرد  میایش قرار . دانش آموزان از اینکه کارهایشان مورد نمکند میرا در تربیت جوانان بازی  ای نقش عمده

موزانی که از دست آوردهای این دانش آموزان دیدن و آد و از طرفی دیگر نیز سایر دانش کنن میاحساس غرور 

 . شود میتبادل و همکاری میان آنها کنند مجذوب هدفهای آنان شده و این نیز باعث  میاستفاده 

قسمت عملی آموزش حقوق شهروندی دارد و نزدیکی با  این قبیل فعالیتها رابطه ،در خدمت اجتماع بودن

ور اصالحات شهری و حفاظت جاده در امشرکت کردن  ،اداره مراکز تربیتی و اردوگاههای تعطیالت کارهایی مثل

د و داوطلبانه به دیدار افراد نده میمحتاج را مورد حمایت یا کمک قرار های  برخی کالسها خانواده .است ها

. شرکت در این گونه فعالیتها کودکان را در مقابل مسائل روند میکنند  میزندگی  به تنهاییسالخورده ای که 

 (.0350 )کید ،  کند مینان تقویت آدهد و حس وظیفه اجتماعی را در  میواقعی کشور قرار 

 

 ؟شهروندی و مهارت زندگی چه ارتباطی با هم دارند
طح محلی و ملی است و در درجه ی زندگی در س دارای وجوه مشترک با مهارتها ،مفهوم شهروندی در درجه اول

بر اساس رویکرد روان  نهچنین دیدگاهی است که در .دگی درجامعه ی جهانی ارتباط داردبا مهارتهای زن ،دوم

مهمترین مهارتهای می توان  ،امع پیشرفته صنعتی بلکه بر پایه روش زندگی ایرانیو اجتماعی جو شناسی فردیت

 .نمودای فراهم برای زندگی سعادتمندانه را ن نوجوان و جوان مورد نیاز دانش آموزا

اولین گروه  .استتقسیم قابل شش گروه داد به می توان برای دانش آموزان پیشنهاد  که را ییمهارتهامهمترین 

ر شناخت زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، ملی و دینی د که دانش آموزان باید یاد بگیرند، از مهارتها

 ،این است که دانش آموزان سالمت جسمی ،که دانش آموزان باید یاد بگیرند است. دومین گروه از مهارتهاکشور، 

بهداشت فردی و زیست محیطی را حفظ کنند و بهبود بخشند تا زندگی برای آنان و دیگران آسانتر شود. گروه 

بگیرند که نظم و قانون مداری و عدالت را در همه آن است که نوجوانان و جوانان دانش آموز یاد  ،سوم از مهارتها

 حال رعایت کنند و در همه ی اموری که انجام آنها بر عهده ی آنان است، احساس مسئولیت داشته باشند.

چهارمین گروه از مهارتها این است که دانش آموزان مناسبات سالم اجتماعی، نظیر هم دلی، هم دردی، کمک 
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انی توانایی بر قرار کردن ارتباط موثر و ثمر بخش با دیگران، بده بستان برابر و عادالنه، رسانی، رشد مهارتهای زب

گروه  دوست داشتن هم زبانان، همراهان، هموطنان و انواع دیگر ارتباطهای مبتنی بر کرامت انسانی را فرا بگیرند.

وادگی و اجتماعی نوجوانان و پنجم از مهارتها، که اهمیت ویژ ای در هویت و شخصیت و زندگی فردی و خان

جوانان دارد، مهارتهای شغلی است. ما از این بابت در کشور خود مشکالت بی شماری داریم و جا دارد آموزش و 

پرورش، هم با فراهم کردن زمینه های مهارتهای شغلی در ذهن و روحیه و رفتار تمام دانش آموزان  )مانند دقت 

آوری و شکل گیری درست هویت شغلی ( و هم در برنامه ریزی های آموزش و نظم و مسئولیت و پی گیری و نو 

فنی و حرفه ای سطوح باالتر تحصیلی از نظر آموختن دانش و مهارتهای تخصصی به نوجوانان و جوانان و ایفای 

ا نقش و اعمال فشار بر نهادهای مسئول تأمین فرصتهای شغلی برای جوانان، نقش حیاتی خود را به درستی ایف

کند. گروه ششم از مهارتها این است که دانش آموزان در هر سنی خود را چنان که هستند و بدان گونه که 

توانند باشند، به درستی بشناسند و شیوه ی زندگی خود را بر اساس توانایی ها، استعدادها، هدفهای کوتاه  می

ویژگیهای ی که دارند، سازماندهی کنند. مدت و میان مدت و دراز مدت و در راستای تحقیق باورها و آرزوهای

شهروندی نیز بخش جدایی ناپذیر از همین مهارتهاست و همان گونه که شاهد هستیم، مهارتهای شماره ی یک 

 تا پنج در زندگی شهروندی، اهمیت بیشتری دارند و مهارت شش زمینه ساز مهارتهای شهروندی است.

 ؟شود میوزش داده فلسفه و روش تفکر درست شهروندی چگونه آم
 زمینهمشارکت و تصمیم گیری درست در  موجب افزایشآموزش شهروندی ملی و جهانی به دانش آموزان 

های تفکر  )به ویژه  نواع مهارتانیازمند این آموزش  ،می شودک زندگی اجتماعی و فرهنگیمسائل دور و نزدی

. برای این تفکر خالق و تفکر نقاد( است ،قبت کنندهتفکر مرا ،تفکرحل مسئله ،تفکر منطقی ،گریجست و جو

 . دیشیدن به دانش آموزان وجود داردمنظور راهبردها روشهای گوناگون آموزش فلسفه و درست ان

باز تاب آن در انجمن پیشبرد جست و جوهای فلسفی و "ارائه کرده و  (0993و0988روشهایی که ماتیو لیپمن  )

، بر رابطه ی نزدیک فکری معلم و دانش آموز و ایجاد انگیزه برای ترا گسترش داده اسنها آ "آموزش و پرورش

ئه ی یک تصویر یا ا، و ارتان، یک قطعه شعر، بیان یک واقعهآغاز یک بحث و گفت و گو از طریق طرح یک داس

شود  می، فرصتی به دانش آموزان داده پس از ایجاد انگیزه .روزنامه و امثال آن، تاکید دارد یک مطلب از کتاب و

این گفت وگوها از ارائه ی اطالعات ساده  .و گوهای گروهی خود را آغاز کنند تا به تفکر بپردازند و سپس گفت

دقیق تر برای تعمق بیشتر وگری و طرح سواالت ججست شود مقدمه میهر مطلبی که ارئه  شود و میشروع 
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اولیه را ایجاد کند،  این است که انگیزه ل کننده گفتگو ها را داردآن است. کار معلم، که نقش تسهی درباره

 )لطف  مر بخش را ارئه دهدثواسطه ی طرح سواالت بیشتر باشد، و راهبردهای مناسب برای بحث و گفتگوها ی 

 (.0385آبادی،

مهارتهای  ،اعتماد متقابل ،باعث رشد امنیت و عزت نفس ،افزون بر یادگیری درست اندیشیدن ،این آموزش ها

رشد  فهم و پذیرش دیدگاههای متفاوت، مهارتهای بین فردی و حل مسآله، ی یادگیری گروهی،مهارتها عاطفی،

های ه توانند به ایجاد گرو میاین بحث ها و گفتگو ها  .شود میو بهبود مناسبات شهروندی  هویت جمعی

دیشه درست گری فلسفی در مسائل گوناگون نیز بینجامد و مدرسه را به مکان پژوهش و کوشش برای انجوجست

 تبدیل کنند. 

توان آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با پرورش  میبا چنین دیدگاهها و برنامه ها و اقداماتی است که 

 . دانش آموزان ایران را تحقق بخشیداندیشه ی درست و تحکیم هویت و نظام ارزشی 

 و نتیجه گیریبحث 

البته  .ط الزم برای آفرینش و خالقیت و تغییر اجتماعی استفرد است و آزادی افراد شر اساس و بنیاد هر جامعه

حاصل تناقضات سیاسی خاص دموکراسی است که تحوالت قوانین را با ضمانت مشروع و موثر برای آزادی افراد 

دی که . اغلب تصورات مربوط به مفهوم شهرونکند میامکان پذیر  اد  )شهروندان(راهبردهای زندگی اجتماعی افر

. اما تصور رزوهای بزرگ بناه نهاده شده استآبر اساس تسلسل این الهامات و  ظاهراً ،امروز جریان دارد در دنیای

امروزه  ئناًًکند، مطم میجهانی که در پاره ای از موارد به سهولت رشد  یذهنی از وجود شهروندی در سطح

. پس اگر متقاعد شویم که همراه استن کمتر با واقعیت آاحترام آمیز نیست و مفهوم  چیزی به غیر از یک دید

اجتماعی صحیحی برای مشارکت در تهذیب یک فرهنگ معنوی  تواند وسیله میشیوه ی شهروندی آموزش به 

در  .دجهانی باشد و همچنین موجب تشابه و تجانس بین فرهنگها و سر آغازی برای عملکردهای مشترک باش

با ارائه تعاریفی از شهروند و مفاهیم  در این مقاله سعی شد .آموزشی باید شناسایی و مشخص شودنتیجه چنین 

ش آموزان دان ضمن آشنا ساختن . دردریگقرار تاکید مورد از طریق نظام آموزشی این مفاهیم  طرح ،مرتبط با آن

 ،در زندگی اجتماعی سیاسید که شومی  باعثبه اهمیت و ضرورت آنها و آگاهی ، چنین حقوقی باو معلمان 

این بدان معناست که بپذیریم و باور کنیم که عالوه بر  .تایج مطلوب و مورد نظر دست یابندغیره به ن مدنی و

باید جریان تدریجی  ،ن حقوق از طرف کشورها به وسیله تریبونهای سیاسی بین المللیای میحصول موافقت رس
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اسی موثر بوده و در زندگی و منصفانه این آموزش در ساخت یک فرهنگ همه گیر و مبتنی بر صلح و دموکر

 (.0385 )شریفی،روزمره شهروندان جریان داشته باشد 

ی نظام آموزشی و ضرورت آموزش حقوق شهروندی از جمله موضوعات مهم برنامه درس ،طبق تحقیق انجام شده

این  . آموزشکنند میدر این زمینه ایفا  میمه و معلمان و دست اندرکاران نظام آموزشی نقشباشد  میمدارس 

حقوق شهروندی برای دانش آموزان نقش حیاتی دارد زیرا تنها با شناخت این حقوق و آگاهی کامل از آنها و 

شهروند که مبتنی بر عدالت و اجرای قوانین و داشتن آزادی و حق  -ها خواهند توانست نظام نمایندهعمل به آن

رعیتی  –نا شدن جامعه ای با نظام ارباب باشد را در جامعه ی خود محقق سازند و از ب میمشارکت و ... 

ای بسیار دور مورد توجه بوده فکری یعنی وجود نظام قانونمند و عادل از زمانه غهاین دغدالبته  .جلوگیری کنند

باقی مانده و جامعه نتوانسته به آرمان خود که دست یابی کامل به  نچه مد نظر بوده است در حد شعارآاما  ،است

دولت و به  ،خانواده ،له. بنابراین نهادهای مختلف از جمجامعه ی عمل بپوشانند ،شهروند است –نظام نماینده 

 ویژه مدارس باید برنامه ریزی بیشتری در این مورد انجام دهند.

 منابع 
لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در  .(0385 ) محمد یمنی دوزی سرخابی،آشتیانی ، ملیحه؛ فتحی وارجارگاه؛ 

 .07شماره ی ، فصل نامه نوآوریهای آموزشیبرای تدریس در دوره دبستان.  برنامه درسی

ژگیهای این اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحوالت و وی (.0385 )آقازاده ، احمد 

 فصل نامه نواوریهای آموزشی. .گونه آموزشها در کشور

 .<hagh41@GMAIL.COM>سایت حقیقی،ابراهیم.حقوق شهروندی .قابل دسترس در

 .50شماره ، تربیتفصلنامه اصالح و (. حقوق شهروندی. 0385رقیه  ) ،زاده میخا

با تحکیم هویت و نظام ارزش دانش آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه (. 0385 )حسین  ،لطف آبادی

 .07فصل نامه نوآوریهای آموزشی، شماره ی  ..آموزان

توان آموخت. فصل نامه ی تکنولوژی  میشهروندی را چگونه  به شیوه ی زندگی .(0385لویسی شهیدی  )

 .0شماره آموزشی، 
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 ققنوس.  )ترجمه ی شهرام نقش تبریزی (.تهران:دموکراسی چیست (.0371 )کوین ،دیوید؛ بویل ،بیتهام

شارات انت پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر )ترجمه یپرویز همایون پور (.تهران : (.0350 )شیال  ،کید
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