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تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت
شهروندي فعال براي دوره راهنمايي تحصيلي
عباس قلتاش*  ،مسلم صالحي  ،اطهر مرادي
تاريخ پذيرش09/90/ 7 :
تاريخ دريافت09/95/90 :
چکيده
پژوهش حاضر با هدف سنجش تجارب زيست شده متخصصاان علاوم تربيتاي از برناماه درساي تربيات
شهروند فعال براي دورهي تحصيلي راهنمايي در کشور ايران انجام گرفته است .ايا پاژوهش يا پاژوهش
کيفي از نوع تجربه زيست شده يا همان پديدار شناختي بوده است .شرکتکنندگان در ايا پاژوهش شاام
متخصصان علوم تربيتي کشور بوده که مطالعاتي در حوزهي تربيت شهروندي داشتهاند .روش نمونه گيري باا
استفاده از تکني گلوله برفي انجام گرفته که در مصاحبه اي با  0نفر متخصص آغاز شده و تاا زماان اشاباع
اطالعات ادامه پيدا کرد .جمعآوري اطالعات ،بهوسيلهي مصاحبهي نيمه ساختار يافته توسط دساتگاه ضابط
صدا انجام شده و دادهها با رويکرد توصيفي -تفسيري مورد تجزيه و تحلي قرار گرفتاه اسات .از مهامتاري
يافتههاي اي پژوهش ،تدوي چهارچوب برنامهي درسي شهروندي فعال با استفاده از مدل کاليزي ميباشاد
که حداق  4عنصر اهداف ،محتوا ،روش تدريس و شيوههاي ارزشيابي برنامه درسي تربيت شاهروندي فعاال
براي دوره تحصيلي راهنمايي را پوشش ميدهد .در عنصر اهداف ،رئوس هدفهاي تربيت شهروندي فعال در
سه حيطهي شناختي ،عاطفي و روان حرکتي مطرح شده است .همچني در عنصر محتوا نيز تاکيد صااح -
نظران بر لحاظ کردن موضوعات و مصاديقي بوده که به کس دانش ،نگرش و توانش در حاوزهي شاهروندي
فعال منجر شود و در عنصر روشهاي تدريس نيز بر روشهاي فعال و مشارکتي تاکيد شده است .در رابطه با
عنصر ارزشيابي نيز بر تلفيقي از شيوههاي ارزشيابي کيفي و کمي ،بر خود ارزشيابي و ارزشيابي مساتمر باه-
عنوان شيوههاي ارزشيابي مطلوب براي تربيت شهروندي فعال تاکيد شده است.
واژههاي کليدي :برنامه درسي ،تر بيت شهروندي ،شهروند فعال  ،دوره راهنمايي.
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مقدمه
يکي از وظايف اساسي هر نظام آموزشي  ،تربيت شهرونداني موثر ،آگاه و مسئوليت پذير
مي باشد که در جهت اهداف و مقاصاد جامعاه ي خاويش قادم برداشاته و باراي تعاالي آن
بکوشند  .در گذشته ،نيازهاي فردي و محلي مورد توجه بوده است ؛ ولاي باا گذشات زماان،
نيازهاي انساني از مرزهاي فردي و محلي فراتر رفته و به طريق ي در ارتباط با ساير جوا مع،
نيازهاي مشترک پيدا شده و در نتيجه دغدغه ي نظام هاي آموز شاي دامناه ي گساترده تاري
پيدا کرده است  .تا جايي که در عصر جهاني شدن ،انسان ها نيازهاي مشترک پيادا کارده و
بدون تاثثير از جامعاه ي جهااني و حاوادم مرباوط باه آن ،زيسات جمعاي باراي جواماع
امکان پذير نمي با شد) .(Kiely,1998از طرفي نيز با گسترش دامنه ي اطالعات و ارتباطات در
عصر ان فجار اطالعات ،آموزش همه ي ا طالعات به فراگيران حتي در تخصصي تري ناوع آن،
امکان پذير نيست ،در نتيجاه تعلايم و تربيات باراي تربيات شاهروندي باا فرايناد گازينش
اطالعات مواجه خواهد بود تا فراگير بتواند در فرايند جهاني شدن با ح فظ اقتضائات محلي،
به امکان بهره گيري مثبت از ا طالعات به عنوان ي شهروند خود -راهبار دسات پيادا کناد .
بنابراي اگر جامعه به شهروندان مفيد و موثر نياز دارد ،پس باياد مطمائ شاود کاه ايا
شهروندان از طريق فرصت هايي براي اکتس اب مهارت هاا و تواناايي هاا و اطالعاات ضاروري
تربيت مي شوند .
تربيت شهروندي ي حوزه ي وسيع باوده و در برگيرناده ي رويکردهاا و ديادگاه هااي
مختلف و متنوعي مي باشد  .رويکرده اي مطرح در تربيت شهروندي عبارت از رويکرد تربيت
شهروندي فعال و رويکرد تربيت شهروندي منفع مي باشد .
در رويکرد فعال ،جنبه ي تربيت شهروندي فعال ،تادارک دهناده ي فرصات هاايي باراي
فراگيران جهت درگيري و مش ارکت فعال به عنا وان عضاوي از مدرساه و اجتمااع بازر تار
اساات ) (Kerr&Cleaver,2004و بااه بررسااي موضااوع ات مهاام روز و اشاااعه فرهناا
مشارکت جويي در اصالح جامعاه در سا طح محلاي ،ملاي و حتاي جهااني کما ماي کناد
) . (Sears Hebert,2005از اي جنبه يا رويکرد در تربيت شهروندي ،تحت عناوا ن « تربيات
براي شهروندي » نياز يااد ماي شاود  .در ايا خصاو ) (Kerr,2002از « تر بيات از طرياق
شهروندي » نيز ياد مي کند که به گونه اي از جهت گيري فعال در تربيت شاهروندي ح کايات
دارد  .تربيت از طريق شهروندي ،يادگيري دانش آموزان از طريق اقدامات و مشارکتي که در
مد رسه و جامعه محلي اتفاق مي افتد ،مي باشد .
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ولااي در رويکاارد منفع ا  ،شااهروند عماادتا نقااش من فعلااي را داراساات و طااي جريااان
جامعه پذيري که ب ه ويژه ب ه وسيله ي نه ادهاي تربيتاي و خا انواده انجاام ماي شاود  ،باه ساوي
وفاد اري به کشور و دولت خود ترغي مي گاردد  .عماده موضاوعات مطاروح شاده در ايا
رويکرد ،پراخت ب ه تاريخ و سنت هاي ملي است  .نظام آموزشي سنتي نيز مشارکت سياسي
و فعاالنه در جامعه را مدنظر قرار نداده و از انواع بي عدالتي هاي اجتما عي ،حمايت مي کند .
مدارس سنتي براساس اصول دموکراتي مديريت نمي شوند و در حقيقت ،محيطي را ايجاد
مي نمايند که درآن دانش آموزان رفتارهايي که بر خالف مشارکت دموکراتيا اسات را يااد
بگيرنااد ،از اي ا رويکاارد تحاات عنااوان « تربياات درباااره ي شااهروندي » نااام باارده مااي شااود
). (Kerr,2002
در نظام آموزش و پرورش کشور ايران ،برنامه ي درسي مادارس يکاي از اساساي تاري
منابع و مراجع ياادگيري داناش آماوزان محساوب شا د ه و اکثار فعاليات هاا در چاارچوب
برنامه هاي درسي انجام مي گيرد  .بدون ش تادوي برناماه درساي تربيات شاهروندي کاه
متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه و تاکياد نماي باشاد ،نيااز باه مطالعاات نظاري و
ميداني بسيار دارد تا چيستي و چگونگي آن با دقت و ظرافت بيشتري مشخص گردد ،لاذا
اي پژوهش با تاکيد بر رويکرد فعال سنجش تجارب زيست شده ي متخصصان علوم تربيتي
که مطالعاتي در حوزه ي تربيت شهروندي داشته اند را مد نظر قر ار داده است .
اي پژوهش تمرکز خود را بر دوره ي را هنمايي که از دوران مهم و تثثيرگذار در روناد
آموزشي دانش آموز است  ،معطوف داشته است  .در ايا دوره ي تحصايلي  ،داناش آماوزان از
لحاااظ ويژگااي هاااي عاااطفي ،اخالقااي ،شخصاايت و  ...متفاااوت از ساااير دوره هااا هسااتند .
دانش آموزان با ورود به اي دوره  ،پديده ي بلوغ را تجربه نماود ه و باا تيييارات شاگرفي در
ابعاد شخصيت خود مواجه خواهند شد که نياز به ارشاد و هدايت بيشتري خواهند داشت .
پيشينه ي تحقيق
ديبا ( ) Diba,2003پژوهشي تحات عناوان « بررساي ويژگاي هااي شاهروند خاوب باراي
جامعه ي ايران و ميزان انطباق آن با برنامه هاي درسي » انجام داده و در پايان اي پژوهش
نتيجه اي که گرفت ،نه در ارتباط با مطالعات اجتماعي بلکه ک برنامه هاي درسي ،اي بود
که ميزان توجه به تربيت شهروندي در کتابهاي درسي ،در سطح چندان مطلوبي قرار ندارد
و در ايران ،عمدتا تثکيد ب ر افزايش آگاهي و شناخت شهروندان تا افزايش توانايي و ارتقاي
نگرش ها است .
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در زمينه ي اهداف برنامه درساي شاهروندي ،پژوهشاي توساط يااوري () Yavari,2010
تح ت عنوان « تدوي اهداف برنامه ي درساي تربيات شاهروندي در دور ي متوساطه » انجاام
گرفته که نتيجه ي اي پژوهش نشان دهند ه ي تجارب متفاوت صاح نظران پيرامون اهداف
برنامه ي درسي در دور ه ي متوسطه بوده که اي برنامه بايد در حوزه ي آماوزش شاهروندي
مورد استفاده ي متوليان امر تعليم و تربيت قرار گيرد .
قائدي ( ) Ghaedi,2006در مقاله اي پژوهشي تحت عنوان « تربيت شهروند آينده » بياان
مي دا رد که تربيت شهروند آيناده از پ دياده ي جهااني شادن ،ارزش هااي دموکر اتيا و
فناوري اطالعات متثثر است  .به همي لحاظ مي توان گفت ،شاهروند آيناده باياد حاداق
خصوصيت جهاني ،دموکراتي و فناوري را داشته باشد .
قلتاش ( ) Gholtash,2009در پژوهشي تحت عنوان « نقد و بررسي رويکردهااي تربيات
شهروندي در برنامه ي درسي دوره ي ابتدايي ايران به منظور پيشنهاد برنامه درساي تربيات
شهروندي » ب ه بررسي رويکردهاي فعال و محافظه کار پرداخته و داللت هاي هار رويکارد را
ب راي عناصر برنامه درسي مشخص نمود و سپس برنامه ي درسي دوره ي ابتدايي را با تثکيد
عناصر اهداف دو ره ،محتوا و کت درسي دوره ،شيوه هاي تدريس و ارزشيابي ماورد نقاد و
بررسي قرار داد  .در نتايج اي تحقيق تاکياد شاده اسات کاه تربيات شاهروندي فعاال در
برنامه ي درسي مورد بررسي دوره ي اب تدايي مورد غفلت قرار گرفته است .
پاتري ( ) Patrick,2000پژوهشي با ه دف مشخص نماودن ميازان بر خاورداري جواناان
آمريکايي از حيطه هاي شهروندي انجام داده است  .نتا يج اي تحقيق بياانگر ايا باود کاه
دانش آموزان دبيرستان از دانش کمي درباره ي حقوق و مسئوليت هاي شاه روندي  ،دولات و
ساختار آن برخوردار بودند .
پژوهش حاضر به تجارب زيست شده ي م تخصصاان علاوم تربيتاي از برناماه ي درساي
تربيت شهروند فعال در دوره ي راهنمايي ا يران پرداخته است  .اي مهم که به زعم صااح -
نظران ،براي تدوي برنامه ي درسي تربيت شهروندي فعال در دوره ي راهنماايي در عناصار
گوناگون آن ( اهداف ،محتوا ،روش هاي تدريس ،شيوه هاي ارزشيابي و  ) ...انجام گرفته و چاه
مولفه ها ،مفاهيم و روش هايي را بايد در نظر گرفت ،از اهاداف اساساي ايا پاژوهش باوده
است .
سوال هاي پژوهشي :
س وال کلي  :چارچوب برنامه ي درسي تربيت شهروند فعال چگونه است؟
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سوال هاي ويژه :
 رئوس اه داف تربيت شهروندي فعال براي دوره ي راهنماي ي تحصيلي چه مي باشند؟ رئوس محتواي مطلوب برنامه ي درسي تربيت شهروند فعال چه مي باشد؟ روش ه اي مطلوب تدريس و ارزشايابي برناماه ي درساي تربيات شاهروند فعاال چاهمي باشد؟
 مهم تري اصول برنامه ي درسي تربيت شهروند فعال چه مي باشد؟روش تحقيق
پژوهش حاضر ي پژوهش کيفي از نوع تجربه ي زيست شده يا همان پديدار شناختي
بوده است  .پديدار شناسي پژوهشي درباره ي پديده هاست ،آن گونه که بر افراد جلوه گر ماي-
شود .
در اي پژوهش پديده ي مورد مطالعه  ،برنامه ي در سي تربيات شاهروندي فعاال اسات .
شرکت کنندگان در اي پ ژوهش شام متخصصاان علاوم تربيتاي کشاور کاه مطالعااتي در
حوزه ي تربيت شهروندي داشته اند  ،بوده اند  .در اي پژوهش از مصاحبه ي نيمه ساختار يافته
براي گرد آ ور ي اطالعات استفاده شده است  .داده هاي اي پژوهش ،داده هاي کيفي و مبتني
بر مصاحبه بوده است  .براي تحلي آنها از ر ويکرد توصيفي -تفسيري استفاده شاده اسات .
در اي پژوهش  ،جهت مصاحبه  5سئوال اصلي مرتبط با برنامه ي درسي تربيت شاهروندي
وجود داشته و چند سئوال فرعي نيز در جريان م صاحبه جهت تعميق اطالعات مطرح شده
است  .نمونه گيري در اي تحقيق با استفاده از تکني گلوله برفي انجام شد ه است .
مدت زمان هر مصاحبه حدود  09تا  9دقيقه بنا بر فرصت و تماي شرکت کنندگا ن
متيير بود  .در جدول زير مصاحبه شوندگان شرکت کننده دراي مصاحبه همر اه با مشخصات
آنها آورده شده است .
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يافته هاي ب ه دست آمده در پژوهش با استفاده از مدل کاليزي ماورد تجزياه و تحليا
قرار گرف تند  .در تحقيقات کيفي روايي داده ها باه ميزاناي کاه يافتاه هااي تح قياق بياانگر
واقعيت باشد اطالق مي گردد  .محقق براي اطمينان يافت از صحت مطالا  ،مفااهيم کلاي
مستخرج را به روي ت شرکت کنندگ ان و اساتيد راهنما و مشاور رساند که از سوي آنها مورد
تثييد قرار گرفت .
براي تعيي پايايي نيز از آ نجايي که در تحقيقات کيفي پايايي ،داده ها به روايي نزدي
هستند؛ در اي پژوهش  ،پژوهشگر مصاحبه ي مجدد با سه نفر از صاح نظران انجام داده و
نتيجه ن يز مانند قب ب ه دست آمد ؛ يعني هر سه نفر حدود  % 09از انديشاه هااي خاود را در
مصاحبه ي قبلي مورد تثييد قرار دادند .
يافته هاي تحقيق
با توجاه باه خالصاه ي انديشاه ي صااح نظاران پير اماون عناصار برناماه درساي ،باه
پاسخ گويي سئواالت تحقيق راجع به تادوي برناماه ي درسا ي تربيات شاهروندي فعاال در
دوره ي راهنمايي مي پردازيم :
سوال  :چ ارچوب برنامه ي درسي تربيت شهروندي فعال چگونه است؟
در بحث برنامه ي درسي براي تربيت شهروند فعال در عناصر گوناگون آن  ،بايد رويکرد
فعال را در نظر گرفت  .در بحث اهداف باراي تربيات شاهروند فعاال ب اياد در ساه حيطاه ي
شناختي ،عاطفي و روان -حرکتي صورت گيرند .
همان طور که همه ي مصاحبه شاوندگان ايا موضاوع را تثيياد کارده اناد ،باه طور مثاال
مصاحبه شونده ي شماره دو نظر خود در اي زميناه را « فارد تربيات شاده باه عناوان يا
شهروند بايد تکاليف و وظايف خودش را نسبت به حک ومت و دولت بداند ،در حيطه عاطفي،
بحث نگرش هاست  .اينکه فرد تربيات شاده باه عناوان يا شاهروند باياد نگارش مثبات و
صحيحي نسبت به حقوق و وظايفش در رابطه با سه گروه افراد ،گاروه هاا و دولات داشاته
باشد و در حيطه ي روان -حرکتي  ،فرد بايد مهارت هاي الزم را در ارتباط با چگونگي تاامي
حقوق خودش و  ...کس کرده باشد » اعالم مي دارد .
مصاحبه شاونده ي شاماره  4نياز بياان داشاته کاه « اهاداف باياد در برگيرناده ي ايا
خصوصيت در افراد باشد ،فرد متعهد ،آگاه ،خالق ،مسئوليت پذير و  ...که تمامي اي موارد
را بايد در هر سه حيطه در نظر گرفت  ،يعني فرد بداند ،عالقه مند به اجرا باشد و عم ال ً هام
اجرا کند  » .در بحث محتواي برنامه درسي تربيت شهروندي فعال  ،مصاحبه شونده ي شاماره
1 Colaizzi
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بيان کرده که « محتوا بايد تدارک دهنده ي فرصت هاي مشارکت ،هم گام شدن با تحاوالت
و کس پتانسي هاي ايجاد تييير و نوآوري باشد » .
مصاحبه ش ونده ي شماره در رابطه با محتواي شهروند فعال بيان کرده که « در کتااب
علوم اجتماعي بحث حقوق شهروندي بايد مطرح شود و در بحث کتاب هاي ديني  ،باياد در
بخش عمده اي از مباحث ديني به ترتي شهروندي پرداخته شود و در محتواي ساير دروس
هم بايد به اي بحث پرداخته شود »  .مص احبه شونده ي شماره  4نيز به همي موضوع اشاره
کرده و مي گويد « بحث تربيت شهروندي حوزه هاي گوناگون اقتصادي و فرهنگي و  ...را در
برمي گيرد و در هم ه کتابها بايد وجود داشته باشد » .
تمامي مصاحبه شوندگان به کار بردن برنامه درسي ميان رشاته اي را در جهات مبحاث
تربي ت شهروند فعال مفيد و مؤثر دانسته اند .
در بحث روش هاي تدريس براي تربيت شهروندي فعال ،بايد به روش هاي تدريس ف عال
و مشارکتي پرداخته شود  .همان طور کاه هماه ي مصااحبه شاوندگان باه ايا مهام اشااره
کرده اند  .از جمله مصاحبه شونده ي شماره  0بيان داشاته اسات  « :باه نظار ما  ،روش ها اي
مشارکتي و فعال که در آن داناش آماوز درگيار ياادگيري ماي شاود و در تعاما باا سااي ر
دانش آموزان و معلم است  ،بسيار مفيد است . » .
مصاحبه شونده ي شماره  4ني ز در ايا زميناه بياان داشاته اسات  « :هام از روش هااي
مستقيم ،دادن آگاهي ،سخنراني و پرسش و پاسخ ،گروهي  ،بازديد ازساازمان هااي مخت لاف
جامعه و  ...بايد استفاده شود » .
در مبحث شيوه هاي ارزشيابي براي تربيت شهروندي نيز  ،روش هاي کيفا ي ،ارزشايابي
مستمر و تکويني ،خودارزشيابي مي تواند بسيار مفيد باشد .
مصاحبه شونده ي شمار ه در اي زمينه بيان داشته که « در تربيت ش هروندي ،بايستي
هم برنامه هاي درسي تربيت شهروندي مور د ارزيابي قرار گيرند و هام عملکارد شاهروندي
مخاطبان برناماه يعناي يادگيرنادگان ماورد ارزياابي قارار گيرناد ؛ در ارزشايابي عملکارد
شهروندي نيز مطلوب است که رويکردهاي کيفي و توصيفي مطرح و موجود به کاار گرفتاه
شوند ؛ چون در اي رويکردها  ،او ال ً ارزشيابي فقط محدود به ي آزمون ياا ارزياابي پايااني
نيست ؛ ثاني ا ً تالش مي شود از انواع ابزارها و روش هاي مفيد ا رزشيابي اساتفاده شاود  .ثالثا ا ً
خود ارزشيابي ،ارزشيابي تکويني و  ...نيز مورد تثکيد است » .
مصاااحبه شااونده ي شااماره  5نيااز در اياا زمينااه بيااان داشااته اساات  « :ارزشاايابي
مدادي -کاغذي کاربرد کمتري دارد ،ما به دنبال ارزشيابي هاي توانمندساز هساتيم ؛ يعناي

تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت . . .

فرد بتواند فراگرفته هايش را در زمينه ي تربيت شهروندي برو ز دهد و ما بتوانيم فارد را در
فرآ يند ارزشيابي توانمندتر کنيم » .
مصاحبه شونده ي شما ره  4نيز در اي زمينه بيان کرده که  « :ارزشايابي قسامتي از آن
نمره ي درس به صورت کتبي است ؛ ا ما ي قسمتي ح مسائ اجتمااعي ماي تواناد باشاد ،
يعني ارائه ي مسئله ي اجتماعي به داناش آماوزان و از آنهاا بخاواهيم پيشانهادات خاود را
درباااره ي مساائله بدهنااد » و ساااير مصاااحبه شااوندگان  0 ، ،نيااز بااه روش هااايي کااه
مصاح به شوندگان باال به آن اشاره کرده اند ،معتقد هستند .
در کنار عناصر برنامه ي درسي ،عوام ديگري نيز در تربيات شاهروندي فعاال دخيا
هستند  .از جمله نبايد نقش معلم که اجرا کننده ي برنامه ي درسي است و نقش دانش آموز و
محيط و فضاي آموزشي را نادياده گرفات  .در جاداول زيار باه خالصاه اي از انديشاه هااي
صاح نظران پيرامون عوام فوق اشاره گرديده است  .حتي نقش آموزش و پرورش و دولت
در تربيت شهروند فعال را نبايد ناديده گرفت ؛ زيرا پشتيباني و حمايت آموزش و پرورش و
دولت در رسيدن به شهروند فعال بسيار م هم و کارساز خواهد بود  .ب ه خصو از آنجايي که
آموزش و پرورش ايران به صورت متمرکز است و تصميمات توسط دولت اخذ ماي گاردد  ،باا
اي وجود تربيت شهروند فعال امکان پذير نخواهد بود  .پس نياز به ايجاد تيييراتاي در ناوع
آموزش و پرورش کشورمان و حرکت آن از متمرکز به سمت نيمه متمرکز الزاماي اسات تاا
تربيت شهروند فعال در چني آ موزش و پرورشي امکان پذير شود  .زيارا اگار افاراد تصاميم
گيرنده در برنامه ي درسي و آموزشي افراد متخصص و شايسته و صاح علم و عالقه باراي
تربيت شهروندي فعال باشند  ،آنها مي توانند رسيدن به اي مهم را هموارتر نمايند  .حا ل با
توجه به مطال گفته شده  ،نمودار باال ساختار و چ ارچوبي را براي برنامه ي درسا ي تربيات
شهروندي فعال پيشنهاد مي کند .
جدول  -2جدول خالصه انديشه هاي صاحب نظران درباره ي نقش معلم ،دانش آموز
و فضاي آموزشي و  . ..در تربيت شهروند فعال
کد  /سوال

نقش معلم ،نقش دانش آمو ز ،فضاي آموزشي و عوام ديگر در اي ميان چيست؟
دانش آموز و معلمان در طراحي و اجراي هر چه بهتر برنامه ي درسي شهروندي بايد نقش د اشته باشاند .
معلم و دانش آموز به عنوان يکي از منابع مهم تصميم گيري است  .برنامه ي درسي پنهان  ،نقش اساساي در
تربيت شهروندي دارد  .در فضاي آم وزشي ،ترتي نشسات افاراد باياد باه گوناه اي باشاد کاه فضاا باراي
چرخيدن در اطراف کالس براي ديدن همه ي افراد وجود داشته باشد .
معلم از کساني است که دانش آموز مي تواند از تجربياتش استفاده کند  .معلم راهنما و هادايت گار اسات .
دانش آموز بايد فعاالنه در امر يادگ يري مشاارکت کناد  .فضااي کاالس و چيادمان کاالس ب اياد تعاما و
رودررويي بيشتري بي دانش آموزان با يک ديگر و معلم فراهم شود  .کالس ها به صورت  Uشک يا دايره اي
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شک باشد .
معلم نقش راهنما و تسهي گر و هدايت گر را دارد  .منبع قدرت معلم نيست  .معلام باه رشاد داناش آماوز
کم مي کند  .دانش آموز هم نقش فعال در کالس درس دارد  .فضاي آموزشاي باياد فار اهم آورناده ي جاو
فعال و توأم با صميمت بي دانش آموزان باشد  .رقابت سالم در کالس برقرار شود .
4

معلم از طريق مشارک ت دادن دانش آموزان و تثکيد بر حيط ي شناختي و عاطفي و روان -حرکتي ماي-
تواند در جهت شهروند فعال حرکت کند  .معلم نقش راهنما دارد  .مسئله را طرح مي کند و دانش آموز بايد
همه ي ت وانايي اش را در جهت آن مسئله به کار گيرد  .آموزش رسمي و غيررسمي در کناار هماديگر باياد
قرار گيرند تا تربيت شهروند فعال امکان پذير باشد .

5

معلم نقش بي بدي در فرايند ت ربيت شاهروندي دارد  .معلام دو نقاش راهنماايي و تساهي گاري را دارد .
دانش آموزان هم بايد نقش ب ه سزايي در فعاليت هاي کالسي و در يادگيري داشته باشد  .فضاي آموزشي هم
بايد تعاملي باشد .

0

معلم  :آگاهي از حقوق افراد ،آگاهي به نيازهاي دانش آموزان و توجه به ويژگي هاي فردي  ،نقش راهنما و
هدايت گر .
دانش آموز  :آگاهي از نحوه ي ب ه دست آوردن اطالعات ،آگااهي از قاواني و مقاررات اجتمااعي ،آگااهي از
حقوق شخصي و  ...فضاي آموزشي بايد پويا و فعال باشد .

سؤال  :اهداف تربيت شهروندي فعال براي برنامه ي درسي دوره ي راهنمايي چه مي باشند؟
در بحث اهداف ،از آنجايي که مخاط اي پژوهش ،دانش آموز دوره ي راهنمايي است ،
آگاهي و آشنايي با ابعاد شخصيتي او بسيار ضرورت دارد  .همان طاور کاه هماه ي م صااحبه
شوندگان اي دوره و همچني مصاحبه شونده هاي و بياان کارده اناد  « :از آنجاايي کاه
اهداف تربيت شهروندي بايست ي حيطه هاي سه گانه شناختي ،عاطفي و روان -حرکتي را در
نظر داشته باشد ؛ با توجه به اي پيش فرض  ،ش ناخت ابعاد شخصيت فرد ضرورت دارد » .
و همه ي مصاحبه شوندگان ،تقريب ا ً به صورت هماهن به مؤلفاه هااي گونااگوني کاه در
اهداف تربيت شهروندي بايد نمود داشته باشد  ،اشاره ک رده اند از جمله پژوهش گر باودن ،
مسئوليت پذيري  ،عهد و مشارکت  ،خالقيت وانتقادپذيري  ،آگاهي به مساائ اجتمااعي و ...
که تمامي اي اهداف در هر س ه حيطه بايستي مدنظر قرار گيرند .
همان طور که در نمودار باال ديده مي شود ،اهداف با توجه به رويکرد فعاال در هار ساه
حيطه ي در نظر گرفته شده و متناس با هار حيطاه  ،عواما گونااگوني در زير مجموعاه ي
حيطه ها قرار مي گيرد  .الزم به ذکر است در زير هر سوال پژوهشي  ،عالوه بر نمودار جداول ،
خالصه انديشه هاي صاح نظران پي رامون سوال مربوطه آورده شده است .

تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت . . .
جدول  - 6خالصه انديشه هاي صاحب نظران د رباره ي اهداف تربيت شهروندي فعال
کد  /سوال

اهداف در برنامه درسي براي تربيت شهروندي فعال در دوره ي راهنمايي چه مواردي بايد باشد؟
پژوهش گر بودن ،منتقد و پرسشگر بودن ،مسئوليت پذير بودن ،خالق باودن ،نگااه متکثار داشات ،
مشارکت جو بودن و ...
قانون مداري ،خردو رزي ،شايسته ساالري ،تعهد نسبت به وظايف ،توجه به تجربه و آزمون پاذيري و
...
آگاهي نسبت به حقوق شهروندي و حقوق طبيعي و زيستي اجتماعي و سياسي -شاهروندهاي ماا
فقط شهروند جامعه نيستند  ،بلکه شهروند جهاني است -گفتمان و آمادگي براي وارد گفتگو شدن
با قوميت هاي دي گر و در نظر گرفت حقوق آنها .

4

متعهد ،مسئوليت پذير ،قانونمناد ،ساازگار ،آگااه ،خاالق ،منتقاد ،عالقمناد باه مشاارکت در اماور
اجتماعي سياسي و مذهبي و ...

5

فرد بتواند در زمينه هاي ديني ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،زيباشناسي ،فرهنگي مطابق باا نظاام
معيار اسالمي به بلوغ کام برسد .

0

دانايي محوري ،وط دوستي ،قاانون ماداري ،مسائوليت پاذيري و تعهاد ،مشاارکت ،انتقادپاذيري،
خالقيت ،آگاه به مسائ اجتماعي و ...

سؤال  :رئوس محتواي مطلوب تربيت شهروندي فعال برنامه درسي چه مي باشد؟
محتواي برنامه ي درسي بايد برگرفته از اهداف باشد  ،همان طور که شماره و اشاره
کرده اند  « :محتواهاي يادگيري بايد متناس با اهداف يادگيري انتخاب شوند  ،از آنجايي کاه
رويکرد پيشرفت گراي تربيت شاهروندي ،داللات هاا وا هاداف وياژه اي را دنباال ماي نماياد ،
محتواهاي يادگيري نيز بايستي فعاليت ها و فرصت هاايي را ارائاه کنناد کا ه باه تحقاق آن
اهداف کم نمايند » .
همان طور که تمامي مصاحبه شوندگان نيز بر اي نکته که « تربيت شهروندي از لحااظ
محتوايي با توجه به سه حيطه ي شناختي ،عاطفي و روان -حرکتي بايد صورت بگيرد » .
همچني تمامي مصاحبه شوندگان نيز بر اي نکته تاکيد کرده اناد کاه « تربيات شاهروندي
بايد در محتواي همه ي کتاب ها مث علوم ،رياضي ،هنر ،و ر ز ش و  ...باشد و محدود به علوم
اجتماعي نشود ،چون مبحث تربيت شهروندي چند بع دي است » .
در ادامه شماره  5و شماره  0نيز به ايا نکتاه « تربيات شاهرو ندي فقاط در محتاواي
رسمي کتاب نمي گنجد  ،بلکه به صورت م حتواهايي که در قال ساير رسانه هاي اطالعااتي و
ارتباطي باشد نيز مي تواند باشد » .
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جدول  -4خالصه انديشه هاي صاحب نظران درباره ي محتواي تربيت شهروندي فعال
کد  /سوال

محتواي برنامه درسي براي تربيت شهروند فعال در دوره راهنمايي تحصيلي چه چيزهايي باياد
باشد؟ آيا استف اده از برنامه ي درسي ميان رشته اي و تلفيقي ماي تواناد باه مقولاه ي شاهروندي
بپردازد؟
از آنجايي که رويکرد پيشرفت گراي تربيت شهروندي ،داللت ها و اهداف ويژه و خاصي را دنبال
مي کند و محتواهاي يادگيري نيز بايد فعاليت ها و فرصت هايي را ارائه کنند کاه باه تحقاق آن
اه داف کم نمايند  .محتوا تدارک دهنده فرصتهاي مشارکت ،همگام شدن با تحاوالت و کسا
پتانسي هاي ايجاد تييير و نوآوري مي باشد  .قسمت دوم  :بله
تربيت شهروندي از لحاظ محتوايي با توجه به سه حيطه ي شاناختي ،عااطفي ،روان -حرکتاي
بايد صورت گيرد  .يعني محتوا بايد شام دانش هايي باشد که فرد با کس آنهاا بتواناد ،باراي
انجام تکاليف شهروندي اش دانش کافي را کس کند  .محتوا حام روش هايي باشد کاه بتواناد
مهارت هاي عملي کافي را براي احقا ق حقوق خود انجام دهد و محتوا باياد در را ساتاي ايجااد
نگرش هايي باشد که فرد را عالقه مند به مشارکت در امو ر مدني و ترغي کند  .قسمت دوم  :بله
در محتواهاي دروس موجود مباحث مربوط به تربيت شهروندي گنجانده شود  ،مث حقاوق کاه
در درس علوم اجتماعي گنجانده شود ،تاريخ ،جيرافيا ،هنر هم زمينه مناسبي را براي پارورش
تربيت شهروند فعال آماده مي کنند  .قسمت دوم  :بله

4

تربيت ش هروندي در تمام دروس بايد مطرح شود و محدود به درس علوم اجتماعي نيست  .چون
چند بعدي است  .قسمت دوم  :بله

5

محتوا بايد با توجه به اهداف در نظر گرفته شوند و محت واها به صورت مکتوب فقاط نماي تواناد
باشد هم به صورت رسمي مکتوب و هم غيرمکتوب از طريق ساير رسانه هااي اطالعا اتي ،سااير
نهادها در کنار آموزش و پرورش به اي مقوله بپردازند .

0

تييير در محتواي کتاب علوم اجتماعي مربوط به تربيت شهروندي مشاهده ماي شاود  .در کناار
فعاليت ها و اقدامات مربوط به نظام آموزش و پرورش ،فعاليت هاي مرتبط با آماوزش و پارورش
غيررسمي نيز قاب توجه است .

سؤال  : 4روش هاي مطلوب تدريس و ارزشيابي برنامه ي درسي تربيت شاه روندي فعاال
چه مي باشند؟
در رابطه با روش هاي تدريس از شماره و و و  4و  0به روش هاي تدريس « فعال و
مشارکتي ،کار عملي– گروهي ،اکتشافي ،مبتني برگفتگاو ،حا مسائله ،پرساش و پاساخ،
گردش علمي و  .. .تثکيد داشته اند  » .اشاره کرده اند .
مصاحبه شونده ي ش ماره  5در اي رابطه بيان کرده است  « :به طور طب يعي ،نمي توان ي
نوع روش تدريس واحد توصيه کرد  .روش تدريس با توجه باه شارايط و امکاناات ،سااخت

تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت . . .

شناختي فراگيران ،ميزان س و درک فراگيران ارتباط دارد ؛ يعني در هار کادام از شارايط
متفاوت  ،مي توان روش تدريس مربوط به خودش را توصيه کرد » .
در رابطه با شيوه هاي ارزشيابي ني ز شماره و شماره  5هم نظر بوده اند  ،همان طور که
شماره بيان کرده است  « :آن شيوه ي ارزشيابي را بيشتر مورد تثکياد قارار داد کاه رشاد
همه جانبه فرد ر ا بسنجد  ،چون برنامه ي درسي مبتني بر تربيت شهروندي ،برنامه ي درسي
موضوع مدار يا ديسپليني نيست ،بلکه بيش تر برنامه درسي فردمدار و جامعه مدار است ،پس
بايد در ارزشيابي معلوم شود که فرد مهارت هاي فردي و جمعي الزم براي زنادگي در يا
جامعه ي مدني را در عم دارا شده است » و شماره  5بيان مي دارد که  « :ما بايد به دنباال
ارزشيابي هاي توانمندساز باشيم  ،يعني فرد بتواناد فراگرفتاه هاايش را در زميناه ي تربيات
شهروندي بروز دهد و ما بتاوانيم فارد را در فرايناد ارزشايابي توانمنادتر کنايم  .در واقاع
ارزشيابي بايد به گونه اي باشد که فرد بازخورد فعاليت هاي خاود را ب بيناد يعناي فارد باه
خودکنترلي برسد » .
شماره  0نيز بيان کرده است  « :آن نوع شيوه ي ارزشيابي براي تربيت شهروندي فعال را
مفيد مي داند که بر مبناي سطوح بااالي ياادگيري يعناي تجزياه و تحليا  ،ترکيا و ...
صورت گيرد » .
تمامي مصاحبه شوندگان به شي وه هاي ارزشيابي مث خودارزشيابي ،مشاهده ي عملکرد
و  ...اشاره کرده اند  .يعني ترکيبي از ارزشيابي هاي کمي وکيفي را مدنظر داشته اند  .اما براي
تربيت شهروندي فعال ،روش هاي کيفي مؤثرند .
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جدول  -5خالصه انديشه هاي صاحب نظران درباره ي روش هاي تدريس تربيت شهروندي فعال
کد  /سوال

چه روش هاي تدريسي از ديدگاه شما براي تربيات شاهروند فعاال در دوره راهنماايي باياد اجارا
شوند .
با ب ه کارگيري رويکرد مشارکتي تدريس و روش هاي موجود در اي رويکرد نظير جي سا و روش
خواندن و نوشت تلفيقاي روش آماوخت باا هام ،روش تفحاص گروهاي و  ...ماي تاوان رويکارد
پيشرفت گراي ( فعال ) تربيت شهروندي را پياده کرد .
کليه روش هاي تدريسي که کم به مشارکت و فعاليت و اظهار نظر دانش آموز مي کند  ،مي توانند
در برنامه ي درسي تربيت شهروندي مفيد و موثر باشند .
اکتشافي ،مبتني بر گفتگو ،تيمي و مشارکتي ،ح مسثل ه .

4

هم روش هاي مستقيم ،دادن آگاهي مستقيم ،سخنراني ،پرسش و پاساخ ،حا مساثله ،بازدياد از
سازمان هاي مختلف جامعه و روش هاي فعال تدريس .

5

روش تدريس تلفيقي که تلفيقي از روش هاي مختلاف اسات را باياد اساتفاده کارد کاه ايا باه
شرايطي که حاکم است و مولفه هايي که در انتخا ب روش تدريس تثثير دارد  ،برمي گردد ( توجه به
ميزان درک و فهم و س و  ...دانش آموز الزم است )

0

روش هاي مشارکتي و فعال که در آن دانش آموز درگير يادگيري ماي شاود و نقاش فعاالي در آن
دارد و در تعام با ساير دانش آموزان و معلم است  ،بسيار مفيد است  .همچني روش بارش مي زي

جدول  -1خال صه انديشه هاي صاحب نظران درباره ي روش هاي ارزشيابي تربيت شهروندي فعال
کد  /سوال

شيوه هاي ارزشيابي مورد نظر شما که مقوله ي تربيت شهروندي را هم مد نظر داشته باشد چه نوع
شيوه هايي است؟
ارزشيابي نبايد فقط محدود به آزمون يا ارزيابي پاياني باشد  .م شارکت خود يادگيرنده نيز هام در
ارزشيابي برنامه و هم در ارزشيابي عملکرد شهروندي مورد تثکيد قرار گيرد  .خود ارزشيابي ماورد
تثکيد قرار گيرد .
استفاده از شيوه هاي متنوع و متفاوت ارزشيابي هم عملي و هام نظاري و آن شايوه ارزشايابي را
بيشتر مورد تثکيد قرار دهيم که رشد همه جانبه فرد را بسنجد  .در ارزشيابي معلوم شود که فارد
مهارتهاي فردي و جمعي الزم براي زندگي در ي جامعه مدني در عم دارا شده است .
ارزشيابي کيفي بهتر از ک م ّي است  .خود ارزيابي مد نظر است  .ارزشيابي کيفي باا روشاهاي فعاال
يادگيري و مشارکتي بسيار متناس است .

4

قسمتي از ارزشيابي بنمره درس به صورت کتبي است اما قسامتي ديگار حا مساائ اجتمااعي .
ارزشيابي در هر سه حيطه شناختي ،عاطفي و روان -حرکتي بايد صورت گيرد .

5

ارزشيابي ها بايد توانمندساز باشد  .در طي فرايند ارزشيابي بتوانيم نقاط ضعف فرد را باه گوناه اي
گوشزد کنيم که باعث توانمندي و تقويت نقااط قاوت داناش آماوز شاود  .و آزمونهااي عملکاردي
مفيدند  .فرد نهايت ا ً به خودکنترلي برسد .

0

ارزشيابي بايد بر مبناي سطوح باالي يادگيري ( تجزياه و تحليا و ترکيا
ارزشيابي پژوهش محور مورد تثکيد است .

و  )...صاورت گيارد و

تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت . . .

سؤال  : 5مهم تري اصو ل برنامه ي درسي تربيت شهروندي فعال چه مي باش د؟
با توجه به نظرات صاح نظران و انديشه هاي آنها درباره ي عناصار گونااگون برناماه ي
درسي ( اهداف ،محتوا ،روش هاي تدريس و شيوه هاي ارزشايابي و  )...ماي تاوان مهام تاري
اصول برنامه ي درسي تربيت شهروندي فعال را به شرح زير بيان نمود :
بايستي :
 احساس هويت و اعتماد به نفس را از طريق احترام گذاردن به فرد و مهم شمردن اوو نظراتش در او ايجاد کرد .
 اعتقاد به توانايي ه اي خود داشته باشد و بداند که به عنوان عضوي از اجتماع مي ت واندتثثيرگذار باشد .
 توانايي ب حث و گفتگوي کارآمد اثربخش را با ديگران داشته باشد . از تنوعات فرهنگي و ارزش ها و  ...آگاهي داشته باشد و سعي در شناخت بيشتر آنهاداشته باشد .
 حس مسئوليت -پذيري و حس همکاري و تعاون در آنها قوي باشد . فرصت تفکر خالق از طريق ايجا د موقعيت مبه م ومعماگونه در دانش آموزان به وجاودآورد .
 از روش هاي تدريس فعاال و مشاارکتي ،مبتناي بار گفتگاو و مباحثاه حا مسائلهاستفاده گردد تا زمينه ي بروز استعدادهاي نهفته دانش آموزان فراهم گردد .
 در محتواي تمامي کت بنا به موضوع ،درباره شهروندي ،حقوق و وظايف شاه روند و ...بحث کرد .
 معلم نقش هدايتي و راهنمايي خود را به نحو مطلوبي ايفا کند . ب معلم در تعي ي قواني و مقررات کالس از دانش آموزان ياري طلبد . ارزيابي از يادگيري دانش آموز به کم خودش صورت گيرد . از شيوه هاي مختلف ارزشيابي کيفي و کمي استفاده گردد . محيط کالس ،سرشار از صميميت و امنيت باشد . دانش آموزان را تشويق کرد ت ا انديشه و فکرشان را در کالس به راحتي بيان کنند . دانش آموزان را به پذيرش نظرات مخالف منطقي و انعطاف پذير بودن تشويق کرد . به دانش آموزان آموخت که هميشه جان عدالت و انصاف را رعايت کنند و به حقوقديگران احترام بگذارند .
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 به دانش آموزان کم کرد تا نسابت باه جامعاه  ،ناوع حکاومتي کاه در آن زنادگيمي کنند و ارزش هااي جامعاه ي خاود آگااهي کاما پيادا کار د ه و نسابت باه جرياناات و
رويد ادهاي مهمي که در جامعه ا تفاق مي افتد بي تفاوت نباشند .
 به دانش آموزان آموخت چگونه مي توانناد در فراينادهاي دموکراتيا حضاور فعاالداشته باشند .
 به دانش آموزان آموخت که از طري ق رأي دادن در انتخابات و  ...مي توانند حق خاودرا ادا کنند .
 به دانش آموزان دانش ،مهارت و نگر ش جهاني انديشيدن و عم کردن را آموخت . به دانش آموزان توانايي چگونگي کاربرد فناوري اطالعات را آموخت . به دانش آموزان آموخت که در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات هساتند و نيااز باههمگام شدن با پيشرفت روزافزون با جام عه جهااني روز باه روز بيشاتر حاس ماي گا ردد و
بسياري از موارد و اصول ديگر که در ا ينجا به ذکر همي موارد اکتفا مي کنم .
بحث و نتيجه گيري
با توجه به اينکه دوره ي راهنماايي در اياران بعاد از دوره ي ابتادايي و قبا از دوره ي
متوسطه قرار مي گيرد  ،يعني اي دوره قب از مرحله ي انتخاب رشاته ،انتخااب شاي و ...
قرار دارد  .ضرورت دارد اي دوره به نحوي شايسته و ماوثر داناش آماوز را در جهات يا
شهروند مطلوب پرورش دهد که در اي صاورت ماي تواناد زميناه اي بسايار مناسا باراي
دانش آموزي که اي دوره را به پايان ر سانده و باه مرحلاه متوساطه وارد ماي شاود  ،فاراهم
سازد  .پس نياز به آموز ش صحيح و موثر ،نياز به وجود معلمان حرفه اي و کار آمد و دلسوز،
نياز به کادري فعال و اثر بخش ،نياز به والاديني صااح مطالعاه و مشاتاق باه پيشارفت
فرزندانشان ،نياز به آموزش و پرورش آماده و برنامه ريز و هدفمند و نياز به همگام شدن با
پيشرفت علوم و تکنولوژي ،نياز ب ه تخ صيص اعتبارات کافي توسط دولت ( با عنايت به اينکه
هزينه در زمينه ي آموزش  ،خود نوعي سرمايه گذاري اس ت ) و  ...مورد لازوم اسات  .در ايا
صورت است که مي توان نوجوانان را به عنوان ي شهروند فعال تربيات نماود و باه سامت
آينده اي بهتر و موفق تر سوق داد  .در حيطه ي برنامه ي در سي و در عناصر مختلف آن يعني
اهداف ،محتوا ،روش هاي تدريس ،ارزشيابي و  ...نيز بايد به گونه اي طراحي و اجرا شوند که
جوان مختلف توليد و تربيت شهروند فعال را مد نظر قرار دهند .

تجارب زيسته متخصصان علوم تربيتي از برنامه درسي تربيت . . .

در پاسخ به ساؤال  :اهاداف در برناماه ي درساي تربيات شاهروندي فعاال در دوره ي
راهنمايي چه مي باشند؟ مي تو ان گفت  :اهداف بايد در هر سه حيطه ي شناختي ،عااطفي و
روان -حرکتي در نظر گرفته شوند ،ز يرا در اي تحقيق رويکرد فعال مدنظر مي باشد  .پاس
بايد ويژگي هاي گوناگوني مانند منتقد بودن ،پرسشگر بودن  ،آگاه بودن به مسائ سياسي و
اجتماعي  ،آگاه بودن به حقو ق و مسئوليت هاي شهروندي  ،مشارکت جو بودن ،خاالق باودن
و  ...که هر شهروند بايد دارا باش د ،در اهداف برنامه ي درسي تربيت شهروندي فعاال لحااظ
گردنااد  .يافتااه هاااي اياا پااژوهش بااا نتااايج تحقيقااات قلتاااش ( ) Gholtash, 2009و
ياوري ( ) Yavari, 2010همخواني دارد  .البته مخاط پژوهش در ت حقيق قلتااش  ،برناماه ي
درسي دوره ي ابتدايي و در تحقيق ياوري ،دوره ي متوسطه بوده است .
در پاسخ به سؤال پژوهشي  :رئوس محتواي مطلوب تربيت شهروندي ف عال در برنامه
درسي چه مي باشد؟
در پاسخ به اي سؤال نيز ضم توجه به اي نکته که محتوا بايد باا توجاه باه اها داف
يادگيري در نظر گرفته شوند  ،يعني محتوا بايد فرصت هايي را ارائاه کنناد کاه باه تحقاق
اهداف منجر ش وند  .پس محتوا بايد در هر سه حيطه ي کس دانش ،کس توانش و کسا
ن گرش مطرح گردند و در اي ميان مي توان از رويکردهاي تلفيقي و شيوه هاي ساازماندهي
ميان رشته اي ،مدل تار عنکبوتي و  ...نيز استفاده نمود .
در رويکرد فعال تربيات شاهروندي ،در محتاواي کتااب هااي درساي باياد مطاالبي را
بگنجانيم که با توجه به عصر جهاني شدن و گسترش ارتباطات و اطالعات ،در برگيرناده ي
محتوا و دانشي باشد که افراد را در پژوهشگر بود ن ،مفسر و منتقد بودن و ديادن راه هااي
مختلف عم و ارزيابي آنها توانمند سازد  .عالوه بر اي بايد در محتوا بر شناخت و پيگيري
حقوق و مسئوليت هاي شهروندي ب پردازد  .به عبارتي به رشد صالحيت ها و توانمنادي هااي
دانش آموزان براي مشارکت فعال در زندگي مدني و شاهروندي از اهاداف اولياه و اساساي
است .
بنابراي در کالس هاي درس  ،عالو ه بر توجه به ارتقااي داناش و نگارش هاا ،توجاه باه
فرآيند و فعاليت کالس باياد در پاي ايجااد فرصات هااي مفياد باراي مشاارکت و فعاليات
فراگيران در کالس درس و خارج از کالس درس باشد تا شهروندي فعال را تجربه نمايند .
در سازماندهي محتواها ي يادگ يري نيز بايستي رويکرد تلفيقي مد نظر باشد ،در مجموع
رويکردهاي تلفيقاي در پاي ايا هساتند کاه باا ارائاه ي ساازماندهي خاصاي از آماوزش،
فرصت هايي را براي فراگيران فراهم ساازند تاا باا اصاول ،روش هاا و موضاوعات متناوع در
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قلمروهاي متعدد آشنا شوند و اي البته به معناي نف ي محاس و فوايد نظام هااي رشاته اي
نيست .
در پاسخ به سوال پژوهشي  :روشهاي مطلوب تادريس و ارزشايابي برناماه ي درساي
تربيت شهروندي فعال چه مي باشند؟
در رابطه با قسمت اول سؤال  ،مهم تري يافته در رابطه با روش هااي مطلاوب تادريس
براي تربيت شهروندي فعال تثکي د بار اساتفاده از شايوه هااي فعاال و مشاارکتي تادريس،
روش هاي جستجو و ح مسئله ،پرسش و پاسخ ،روش بار ش ميزي ،يادگيري اکتشافي و ...
مي باشد .
معلمان بايد فعاليت هاي يا دگيري از طريق تعاملي را باه گوناه اي ساازمان دهناد کاه
دانش آموزان حقيقت ا ً به يکديگر وابسته ب اشند و هيچ ي از اعضاي گروه نتواند موفق شاود
مگر اي که تمام اعضا موفق شوند  .لذا در اي روش ها جنبه هاي منفي رقابت دانش آموزان
از بي مي رود .
دي ( ) Dee, 2004بيان داشته در راستاي تربيت شهروندي روش هاي تدريس ،باياد باه
گونه اي باشند که تفکر انتقادي و م شارکت شهروندان را در بي دانش آموز ان اشاعه دهند و
اي امکان را به طور گسترده باراي داناش آماوزان فاراهم ساازند تاا در مساائ اجتمااعي،
سياسي ،تکنولوژيکي ارزي ابي آگاهانه تر داشته باشند .
در رابطه با قسمت دوم سؤال  ،يعني شيوه هاي ارزشيابي مطلوب براي تربيت شهروند ي
فعال نيز مي توان گفت  :با توجه به اينکه براي تر بيت شهروند فعاال رويکارد فعاال مادنظر
قرار مي گيرد و ارزشيابي تربيت شهروندي فعال بر الگو يا مدل ترکيبي از ارز شيابي کيفاي
و کم ي اشا ره دارد که ارزشيابي کيفي به خود ارزشيابي ،ارزشيابي پژوهش محاور ،مشااهده
عملکرد و  ...اش اره دارد و ارزشيابي کمي نيز آزمون هاي قلم کاغذي يا آزمون هاي اس تاندارد
و پيشرفت تحصيلي و  ...مد نظر قرار مي دهد .
يعني در واقع ارزشيابي تربيت شهروندي به صورت مداوم و تکويني از ميزان پيشارفت
فراگيران در ابعاد دانش ،نگرش و توانش مي باشد  .قلمرو ارزشيابي فقط محدود به حيطه ي
شناختي نيست ،بلکه حيطه هاي عاطفي و مهارتي را نيز شام مي شود .
استفاده از ارزشيابي کيفي در محتواي برنامه هاي درساي و ضارورت سامت گياري باه
سوي تفکر خالق ،مهارت هاي ح مسئ له ،تفکر ،نقاداناه ،ياادگيري ارزش هااي فرهنگاي و
اجتماعي و  ...الزمه ي ي آموزش و پرورش پويا است که چگونه جامعه را به سوي ترقاي و
رشد و پيشرفت همه جانبه به حرکت درآورد .
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سئوال  5پژوهشي  :مهم تري اصول برنام ه درسي تربيت شهروندي فعال چه مي باشند؟
همان طور که پيش از اي نيز ذکر گرديد  ،چون بحاث تربيات شاهروند فعاال در نظار
اس ت  ،بايد اصولي را براي آن در عناصر گوناگون برنامه ي درسي مد نظر قرار داد ک ه تربيات
چني شهرونداني را امکان پذير نمايد  .در زير به اختصار چناد مورد از ايا اصاول را مطارح
مي کنيم :
بايستي :
 احساس هويت و اعتماد به نفس را از طريق احترام گذاردن به فرد و مهم شمردن اوو نظراتش در او ايجاد کرد .
 حس مسئوليت پذيري و حس همکاري و تعاون در آنها را قوي نمود . فرصت تفکر خالق از طريق ايجاد موقعيت مابهم و معماگوناه در داناش آماوزان باهوجود آورد .
 از روشهاي همياري گروهي استفاده نمود . ارزيابي از دان ش آموز به کم خودش صورت گيرد . محيط کالس ام و سرشار از صميمت و آزادي بيان باشد . بايد حق و حقوق شهروندي دانش آموزان را به آنها شناساند . به دانش آموزان آموخت که چگوناه ماي توانناد در فراينادهاي دموکراتيا شارکتنمايند و حضوري فعال داشته باشن د و مواردي ديگر که به همي ميزان اکتفا مي کنيم .
سئوال اصلي پژوهشي  :چارچوب برنامه درسي تربيت شهروندي فعال چگونه است؟
براي تدوي ي چاارچوب باراي برناماه ي درساي تربيات شاهروند فعاال  ،باياد کلياه
عناصري که در باال مورد بحث و تف سير قرار گرفته اند  ،به ترتي اهداف ،محتاوا ،روش هااي
مطلوب تدريس ،شيوه هاي ارزشيابي تربيت شهروندي فعاال را در کناار يکاديگر قارار داد .
زيرا تمامي عناصر فوق با يکديگر ارتباط دارند و اي ارتباط متقاب است .
لذا براي تدوي چني چارچوبي به طور مثال در عنصر اهداف در ذ ي هار ساه حيطاه
مولفاه هااا ي گوناااگوني قاارار گرفتااه انااد  .مااث ال ً در حيطااه ي شااناختي  :آگاااهي از حقااوق و
مسئوليت هاي شهروندي ،آگاهي از فرهن هاي م ختلف و ميرام فرهنگاي و  ...در حيطاه ي
عاطفي  :تماي به رعايت قواني و مقررات ،منتقد بودن ،عالقه به شناخت زبان هاي روز دنيا
و  ...و در حيطه ي روان -حرکتي ب ه وط پرستي ،مشارکت داشت در امور اجتماعي ،سياسي،
گفتمان با قوميت هاي ديگر و  ...مي توان اشاره کارد  .در زيار مجموعاه ي اهاداف ،محتاواي
برنامه درسي تربيات شاهروندي فعاال قارار ماي گيارد و بعاد از آن شايوه هااي تادريس و
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ارزشيابي مطلوب تربيت شهروندي فعال که در قب ب ه آنها اش اره شد آورده شده است و در
ادامه به نقش معلم و دانش آموز به نقش فضا و محيط يادگيري اشاره شده است .
براي مثال در رابطه با نقش معلم مي توان بيان داشت که تفويض اختياار باه معلماان
آنگاه تحقق مي يابد که آنها فرصت خلق و افرينش معنا و مفهوم در مدارس خود را داشات ه
باشند  .در مقاب معلمان فاقد ق درت و اختيار افارادي هساتند کاه باه گوناه اي تادافعي باه
فعاليت مشيولند و سعي مي ک نند تا با دانش کنترلاي خاود ،داناش آماوزان را نياز کنتارل
نمايند  .مسئله ي ديگري ک ه در تربيت شهروندي فعال بايد در نظر گرفته شود  ،تربيت معلم
و آمادگي معلمان بر اي تربيت شهروندي است  .گفته شده است که عدم آمادگي معلمان به
حد کافي براي آموزش جهاني و مطالعات بي المللي ،به عنوان ي مانع اصلي در روياارويي
با چالش سياسي -اجتماعي -اقتصادي دنياي اماروز اسات  .در زماان کناوني بايش از هار
چيزي از معلمان انتظار مي رود که مفسران فرهن گي باشند  .بيشتر از اينکه انتقال دهندگان
دانش و يا مديريت کنندگان فضاي اطالعاتي ياا تساهي گاران آموزشاي باشاند  .چناان کاه
تاکنون اي طور بوده است و بيشتر تثکيد بر آن است که آنها عميق ا ً آموزش ببينناد تاا باه
شيوه اي عم کنند که در عرض ديسيپلي هاي مختلف و در عارض فرهنا هاا و مرزهااي
ملي صحبت کنند .
در رابطه با نقش دانش آموز ،فرصت هايي جهت مشاارکت داناش آماوزان در مدرساه را
مي توان به صورت هاي زير تدارک ديد :
 .مشارکت در گروه هاي رسمي تصميم گيري ( انجم و شوراهاي مدرسه )
 .مشارکت در انجم هاي دانش آموزي ( شوراي نماي ندگان دانش آموزي )
 .مشارکت در تصميمات برنامه ريزي درسي و اجراي آنها در کالس ( ماذاکره و گفتگاو
درباره ي انجام پروژه هاي مطالعاتي خا در کالس درس )
در زمينه ي نقش مح يط يادگيري و فضاي آموزشي نيز مي توان گفت  :محيط ياادگيري
بخشي از فرايند يادگيري است و م علمان و دانش آماوزان نماي توانناد از تاثثيرات آن بادور
باشند .
رس ( ) Ross, 1998معتقد است که سازماندهي ،تنظيم و آرايش فضاي فيزيکي کاالس،
مطمئنا مي تواند تثثيرات مهمي بر نگرش رفتار و حتاي پيشارفت تحصايلي داناش آماوزان
داشته باشد  .تثثير فضاي فيزيکي در موقعيت هاي يادگ يري يکي از موضوعات مهم و اساسي
است  ،اما اغل ن قش و تثثير آن ناديده انگاشته مي شود .
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پس با توجه به مباحث مطرح شاده در رابطاه باا عواما گونااگو ن دخيا در تربيات
شهروندي فعال ،مي توان گفت که شهروند ي فعال ترکيبي از فعاليت هااي دساته جمعاي و
فردي است که در آن حس مس ئوليت اجتماعي نسبت به دي گران يا در مقاب ديگران ديده
مي شود  .ي شهروند خوب زماني که احساس مي کند الزم است چيازي را تيييار دهاد ياا
تفاوتي ايجاد کند ،خوا ه اي عم فردي باشد ،خواه گروهي و باراي پاساخ -دهاي باه ايا
احساس اقدام مي نمايد  ،او به ي شهروند فعال تبدي شده است .
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