
چكيده:

كليدواژهها:

89
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

ناصر کمالپورخوب*                    سید ضیاء هاشمی**                    سیدمحمود نجاتی حسینی***

شهروند مطلوب برای نظام های رسمی به عنوان عنصری خالق و پایبند شناخته می شود كه برای تحت انقیاد 
درآوردن او از شیوه های متنوعی استفاده می شود. نظام تربیت رسمی جمهوری اسالمی نیز با تدوین »سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش« و »سند چشم انداز 20 ساله« مي كوشد شهروند مطلوب خود را آموزش دهد. این مقاله 
ضمن شناسایی بنیان های آماده سازی شهروندی و ویژگی های شهروند مطلوب، تالش دارد موضع شفاف نظام 
ـ دانش آموز مشخص سازد. در بعد  رسمی تعلیم وتربیت در ایران را از طریق این اسناد نسبت به تربیت شهروند 
روش، این مقاله از نوع اسنادی است كه محتوای اسناد موردنظر را به روش تحلیل محتوای كیفی مورد واكاوی 

قرار داده و نمونه ها به صورت نمونه گیری نظری و هدفمند به شیوة فیش برداری انتخاب شد.
نتایج تحلیل اسناد در دو بعد تناسب و تفاوت در نگرش نظام رسمی به مقولة تربیت شهروندی دانش آموزان 
خود را نشان داد. در بعد تناسب، هر دو سند رسیدن به قرب الهی را هدف غایی تربیت می دانند. مؤلفة شهروند 
دین دار در حوزة دینی )با شــاخص های اعتقادی و عبادی( و حوزة شناختی )با شاخص های ارزشی، اخالقی، 
علمی و فرهنگی( در هر دو ســند این سنخیت را تأیید می كند. در بعد تفاوت، مؤلفة شهروند اجتماعی )با 
شاخص های منفعت اجتماعی، مشاركت اجتماعی ـ سیاسی، نقش آفرینی مجزای اجتماعی و نقطة عزیمت 
تحول( مسیر متفاوتی را برای رسیدن به هدف غایی معرفی می كند. بر اساس این نتایج، سند تحول دستیابی   
به ایده آل های شهروند مطلوب را در اولویت دادن به ارادة فردی می بیند، درحالی كه سند چشم انداز، ضمن در 
نظر گرفتن این تفاوت ها، نقطة آغاز تربیت شهروندی را ایجاد ساختار مناسب و قرارگرفتن افراد در آن ها برای 

فراگیری الگوهای رسمی نظام حاكم در نظر مي گیرد.

تبیین جامعه شناختی مواضع سیاسی 
تربیت دانش آموز به مثابه شهروند مطلوب 

در اسناد رسمی جمهوری اسالمی ایران
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)مطالعة موردی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، سند چشم انداز 20 ساله(
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مقدمه
شـهروند، به عنـوان يکـی از انتزاعی تريـن مفاهیـم اجتماعی، عامـل پیوند سـاختارهای اجتماعی، و 
عاملیـت انسـانی، ايفـای نقـش می کنـد. بـا پديد آمدن شـکل نويـن دولت هـا و واقعی تر شـدن مرزهای 
جغرافیايـی، جايـگاه شـهروندی و کنشـگرانی کـه مفهـوم شـهروند بـه آن هـا اطـالق می شـود، تفاوتـی 
بنیاديـن در بعـد مفهومـی و ابعـاد حقـوق، تکالیـف و وظايـف به خود گرفت. شـهروند در زبـان يونانی 
معـادل واژة »politis«، در زبـان انگلیسـی معـادل واژة »citizen« و در فارسـی شـخصی اسـت کـه 
اهـل يـک شـهر يـا يـک کشـور باشـد و از حقـوق متعلـق بـه آن برخـوردار باشـد )پورطهماسـبی و 

تاجـور،1390(.
مارشـال1 شـهروندی را وضعیتـی می دانـد کـه از عضويـت فـرد در اجتمـاع حاصـل مي شـود و 
کسـانی کـه در ايـن وضعیـت هسـتند، تکالیـف يکسـان و برابر دارنـد )سـبحانی نژاد و منافـی،1390، 
ص. 288(. فـرد زمانـی شـهروند مطلوبـي به حسـاب می آيـد کـه بتوانـد از حداقل صالحیـِت پذيرِش 
نقش هـای مجـزا و متناسـب بـا جامعـه برخوردار باشـد و به درجه ای از خودبسـندگی رسـیده باشـد. 
در ايـن معنـا، شـناخت و بررسـی ابعـاد شـهروندی و شـهروند مکلـف نیازمند بررسـی ابعاد سـاختی 
جامعه، مبانی تربیت شـهروندی و به طورکلی، آماده سـازی شـهروند مطلوب اسـت که در سـه شـکل 
»شـهروند سـلبی«، »امکان شـهروندی« و »شـهروند ايجابی« قابل بررسـی اسـت )توسـلی و نجاتی 
حسـینی، 1383(. دسـتیابی بـه چنیـن شـناخت جامعـی نیازمنـد آشکارسـازی رويکرد رسـمی اسـناد 
مرتبـط، دسـتورالعمل ها و به طورکلـی سیاسـت رسـمی حاکـم بـر جامعـه در زمینـة تربیـت رسـمی 

شـهروند است.
تربیـت شـهروندی به عنـوان نخسـتین حـوزة ايفـای نقـش حاکمیـت و دولـت، بـه فرايندی اشـاره 
دارد کـه شـهروندان فعـال، آگاه و مسـئول در زندگـی و امـور مربـوط بـه قلمـرو خـود را ايجـاد  كنـد و 
پـرورش  دهـد. همچنیـن، برای گسـترش برابری اجتماعی تـالش کند و افراد را به تأمل و مشـارکت در 
جريـان تصمیم سـازی و تصمیم گیـری ترغیـب كند. اين مطالعه تربیت شـهروندی را بـا رويکرد مواضع 
سیاسـی نظـام رسـمی جمهـوری اسـالمی و بـا تحلیل اسـناد رسـمی تربیت، مانند سـند تحـول بنیادين 
آموزش وپرورش و سند چشم انداز 20 ساله، مورد تحلیل و تبیین جامعه شناختی قرار می دهد. ازاين رو 
 درصدد پاسـخ گويی و بررسـی ابعاد اين سـؤال اصلی اسـت که: »نظام رسـمی جمهوری اسـالمی ايران

در تربیـت شـهروند مطلـوب خـود چـه رويکـرد سیاسـی اي را دنبـال می کنـد و ايـن شـهروند چـه 
دارد؟« ويژگی هايـی 

طبق اين اســناد، در ايران شــهروند مطلوب تابعی  است از نگرش حاکمیت مرکزی و اينکه در چه 
دوره ای چه مبانی را طرح ريزی کند. قلمرو رســمی سیاست با تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در تربیت، حمايت و صیانت از هويت، مالکیت و جايگاه شــهروندان را با محور اسالمي بودن طراحی 
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کرد. سپس سند چشم انداز 20 ساله، و درنهايت سند تخصصی تحول بنیادين آموزش وپرورش تدوين 
شد که برای بازشناسی و شناخت ايده ال های شهروند مطلوب، در پیکربندی مفهومی و شهروندسازی 
مطلوب موردانتظار نظام رســمی نقش زيادی دارد اين سند با توجه به عمومی و همگانی بودن آموزش 
در ايران تالش می کند، اصول و چشــم اندازهای مطلوب خود را برای جامعه پذيرکردن شــهروندان و 
ساختن ســوژه هايی متناســب با مطلوبیت نظام حاکم که به نوعی بازگوکنندة نگرش های سیاست نظام 
رسمی است، طراحی کند. اين راهبرد در بطن خود دانش آموزان را به عنوان نیروهايی سیاسی-اجتماعی 
معرفی می کند که قادرند، متناسب با سیاست دينی-اجتماعی مسلط نقش آفرينی کنند. به اين منظور، سند 
در دو بخش اجرايی و مبانی نظری، با مشخص کردن هدف هاي غايی و مطلوب تربیت، پیاده سازی شد. 
در اســناد، دانش آموزان به عنوان پديده هايي اجتماعی، در طیفی از واقعیت موجود تا حرکت به سمت 
وضع مطلوب ســطح بندی می شــوند که در اين جستار با عنوان نگرش سیستمی و از باال به پايین نظام 

رسمی بر اين فرايند، تبیین می شود.
در شــرايط فعلی به نظر می رسد جهت گیری تربیت سیاسی موجود نظام تربیت رسمی با رويکردی 
محافظه کارانــه در مؤلفه های فرهنگ پذيــری، انتقال فرهنگی و انطباق اجتماعی بــه آموزش می پردازد 
)احمدی، عصاره و امینی زرين، 1397(. اين رويکرد محافظه کارانه می تواند نوآوری و خالقیت کنشگران 

تربیتی- آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین، مجلل چوبقلو در پژوهش خود نشان داد که برنامة درسی موجود و اجراشده در مدرسه هاي 
ابتدايی مطلوب نبوده است و قادر نیست رفتار شهروندِی مطلوب را در دانش آموزان دورة ابتدايی شکل 

دهد )مجلل چوبقلو،1387(.
در بررســی واقعیت های موجود برای ســنجش تربیت شــهروند با نگرش های سیاســت رسمی، 
پژوهش طباطبايی با تحلیل محتوای کتاب هاي درســی در پنج مقولة آگاهی، خودشناســی، استقالل، 
آزادی و عدالت عنوان می کند که مقوله های تربیت شهروندی سیاسی ارزش گذاری يکسانی نشده اند 

)طباطبايی،1397(.
 مهم تريـن هـدف اسـناد رسـمی تربیـت و به خصـوص دو سـند موردبحـث، »ترسـیم فراينـد 
مناسـب و مشـخص کردن کمـال مطلـوب تربیـت شـهروندی و متربیـان چندبعـدی« اسـت. در ايـن 
زمینـه وظايـف تصمیم سـازان و مجريـان، بسـط و هماهنـگ و متعادل کـردن ظرفیت هـای وجـودی 
افـراد، تعالـی تجربه هـاي متراکـم جامعـه در تحقـق حیـات طیبـه، و به تبـِع آن رسـیدن بـه قـرب الهی 
معرفـی  می شـود )مبانـی نظـری سـند تحـول بنیاديـن آموزش وپـرورش،1390، ص. 92(. امـا بـه نظر 
می رسـد میـان شـرايط موجـود و حـد مطلـوب در بخشـی از حوزه هـا، ماننـد تربیـت سیاسـی و 
اجتماعـی کـه به عنـوان يکـی از سـاحت های شـش گانة سـند تحـول بنیاديـن آموزش وپـرورش آمـده 
اسـت، فاصلـه وجـود دارد. واکاوی معنايـی درون متنـی اسـناد موردمطالعـه بـرای تبییـن ايـن فاصله، 
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بـا تحلیـل رويکـرد سـلبی و ايجابـی نظام رسـمی جمهـوری اسـالمی در تربیت شـهروندی، می تواند 
بـه هدايـت بحـث بـرای رسـیدن بـه پاسـخ سـؤال اصلـی مطالعـه کمـک کنـد. سـلبی و ايجابـی يعنی 
اينکـه نظـام رسـمی اجـازة شـکل گیری و تربیت چـه نوع شـهروندی را نمی دهد تـالش دارد چه نوع 
شـهروندی را پديـد آورد     ـ  و چـه شـرايط ايجابـِی متناسـب با نیازهـا و مقتضیات زمان و مـکان برای 

شهروندسـازی فراهـم می کنـد.
دولت های  نگرش  در  و جايگاه شهروند سیاسی-اجتماعی  آموزش  آرمانی  اهداف  اساس  بر   
جمهوری اسالمی، شکل خاصی از آماده سازی از راه های آموزش، تربیت و يادگیری به دو شیوة 
سیستماتیک و مدنی محقق می شود و به شکل گیری نوع خاصی از شهروند می انجامد که می توان 
نهادهای عمومی رسمی  با تشکیل  نظام رسمی  کرد.  مفهوم سازی  دينی«  با عنوان »شهروند  را  آن 
شیوه های  می کند  تالش  آموزشی-مذهبی  مؤسسه های  و  فرهنگی  دينی،  اماکن  مانند  نیمه رسمی  و 
يادگیری و آموزش را برای افزايش کیفیت زندگی اجتماعی و تقويت سرماية اجتماعی-دينی و در 

نتیجه کاهش هزينة کنترل اجتماعی و جامعه پذيری مديريت کند.
در همین راستا، مهم ترين وظیفه و هدف دولت را تحقق حیات طیبه و جهت گیری تربیتی تمامی 
دســتگاه ها به ســمت اصل پنجم قانون اساســی که پذيرش اصل واليت فقیه اســت، معرفی می کند 
)همان(. اين آموزش ها درصورتی که به درســتی صورت گیرند و بتوانند شــهروندی فعال، تأثیرگذار و 
کنشــگری خالق، آگاه، با دانش، عمل گرا و مســئول تربیت کنند و فضا را برای رشد چنین کنشگرانی 
فراهم ســازند، تمايــل و ظرفیت فراگیری کنشــگران مزبور به تقويت مســئولیت پذيری اجتماعی و 
گســترش همبســتگی اجتماعی جامعه در ســطح محلی و ملی منجر می شود. اســناد ذکرشده توسط 
نهادهای مســئول رســمی با چنین رويکردی تدوين شده اند. نگارنده نیز در اين مطالعه به دنبال تبیین 
جامعه شــناختی رويکرد سیاســی نظام رسمی جمهوری اســالمی ايران در تربیت شهروند مطلوب با 
محوريت بررســی اســناِد رسمِی سند تحول بنیادين و سند چشــم انداز 20 ساله و تحقق اهداف زير 

است:

è  شناســايي تربیت شهروند مطلوب جمهوری اسالمی به عنوان شــهروندی دين دار، خداترس و 
معتقد به دين اسالم در اسناد رسمی.

è  شناســايي تربیت شــهروند مطلوب نظام جمهوری اســالمی ايران به عنوان شهروند اجتماعِی 
برخوردار از حس منفعت اجتماعی، با رويکرد جمع گرايانه در اسناد رسمی.

شناخت و تحلیل تربیت شهروندی با محوريت اين اسناد می تواند به نظام تربیت رسمی کمک کند تا 
هدفمند و متناسب با ظرفیت افراد و کنشگران اجتماعی عمل کند و شهروندانی پايبند و مطیع، در عین 

فعال و خالق، پرورش دهد، و حتی براي رفع نواقص آن ها گام بردارد.
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الف(تربيتشهروندی
تربیت شــهروندي مفهومی کلی اســت که با مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
در جامعه تبیین مي شــود و می توان آن را آموزش مســالمت آمیز زندگی به طور خاص در يک جامعه 

)شهروند ملی( و به طور عام در جامعة جهانی )شهروند جهانی( دانست.
امیل دورکیم2 تربیت شهروندی را انتقال دانش، مهارت و ارزش های منتشرشده توسط نسل های 
بزرگ سال برای نسل های ناپخته براي زندگی اجتماعی تلقی می کند که با توجه به ساختار اقتصادی 
هر جامعه صورت خاصی دارد و برنامه ريزی آن بايد به دست صاحب نظران عرصة فرهنگ، اقتصاد 

و سیاست صورت پذيرد )سبحانی نژاد و منافی،1390، ص. 295(.
از نظــر جــان ديوی3 آموزش های شــهروندی از نظر ملی و مذهبی و بــه لحاظ بین المللی تنها 
به واســطة ضرورت تغییرات ســريع اجتماعی و وجود ايدئولوژی های افراطی، رشــد نژادپرستی، 
اختالفات طبقاتی، همسان ســازی افراد و گروه ها از نظر روانی، و نیز آشــنايی با تکالیف و وظايف 
اجتماعی نیســت. بلکه هــدف از آن، تحقق نوعی از ايده آل ها، تفکــرات آزادی خواهانه، و حرکت 
وســیع جامعه به سوی مردم ســاالری و تربیت شهروندان مســئول، فعال و آگاه است )سبحانی نژاد، 

منافی،1390، ص. 295(.
نــش4 )2000/1394(، راش5 )1992/1391(، هريســون و بويــد6 )2003/1395(، و هیــوود7  
)2002/1396(، با طرح موضوع »شهروند سیاسی« نقش گسترده تری برای شهروندی مطرح کردند.

در میان کالســیک ها، دورکیم شهروندی را شهروند عرفی شده ای معرفی می کند که تحت تأثیر 
وجدان جمعی و تقســیم کار اجتماعی، به وســیلة بزرگ ســاالن آموزش می بیند و ســاخته می شود 

)سبحانی نژاد و منافی،1390، ص 295(.
همچنین، مارشال شهروند را زمانی مطلوب می بیند که با تشکیل نهادهای محلی، حقوق سیاسی، 
اجتماعی و مدنی خود را مطالبه و تثبیت كند و به مرور به چنان قدرتی برسد که نابرابری اجتماعی را 

كاهش دهد )سبحانی نژاد و منافی، ص. 288(.
يکی از موثق ترين بنیان های نظری شهروند، کارهای هابرماس8 است. او با ديدگاهی همه جانبه، 
ضمن برشــمردن ابعاد و ويژگی های شــهروند و طرح شــهروند توافقی- مذاکــره ای، راهکارهای 
تبديل شــدن به شــهروند واقعی مبتنی بر معیارهــای مطلوب مدنظر خود را شــرح می دهد و حتی 
تبديل شــدن بــه ابژه ای را که به تعبیر خوِد هابرماس، بايد نیــروی صاحب اقتدار به تبعیت از او، به 
حوزة عمومی و به طور خاص شــهروندی پايبند باشــد ارائه می کند )الیوت و ترنر9، 2001/1390، 

ترجمة ارشاد(.
ترنر10،  با مفهوم ســازی شهروند جامعه شناختی و نظارتی، به شهروند نقشی مضاعف و هم تراز 
با حاکمیت می دهد. او گرچه نهادهای رسمی را مسئول تأمین، توزيع و کنترل منابع می داند، اما اين 
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موضوع را به معنای سلب مسئولیت از شهروندان نمی پندارد. به زعم او، شهروند مطلوب کسی است 
که ضمن پیگیری مطالبات خود در منابع کمیاب، هم بر ديگران اجتماعی و هم بر نهادها و به طورکلی 

نظام رسمی نظارت داشته باشد )ترنر، 1999(.
تیلی11، انديشمند سیاسی معاصر، شرط الزم برای پیدايش کامل پديدة شهروندی را پیاده شدن 
ســاختار دموکراتیک در تمام ســطوح و ابعاد عنوان می کند. او مهم ترين عامل برای محقق نشدن 
دموکراســی را وجود گروه های خودســر مانند نظامیان و مذهبیان می داند و معتقد است اگر اين 
نیروها حذف شــوند، دموکراســی اجرايی خواهد شــد. تیلی دولت تابعی را معرفی می کند که با 
حذف خودســرها، تحت تأثیــر عامة مردم و شــهروندان قرار می گیرد. از نظر او، اين شــهروند 
بی واســطه تعیین کنندة همه چیز اســت. لذا شهروند مطلوب کسی اســت که با همکاری دولت، 
نیروهای خودســر را از ســر راه بردارد و زمینة رشــد خــود و مطیع کردن دولــت را فراهم کند 

)تیلی،2007/1392، ترجمه احمدی(.
افزون بر اين ديدگاه ها، تربیت شــهروندی از منظرهای مختلف سیاســی، فلســفی، تاريخی و 
جامعه شناختی تحلیل و بررسی مي شود که بنا به مقتضیات مسئلة اين جستار، نقش و جايگاه ابعاد 

سیاسی و جامعه شناختی او بیشتر مورد مداقه قرار می گیرد.

ب(مبانیسياسی
مبانی سیاسی تعلیم وتربیت درواقع ترکیبی از سیاست و شهروند است. هیوود در تعريف سیاست 
چهــار رويکرد حکومت کردن »به مثابة هنر«، »به مثابة امور عمومی«، »به مثابة ســازش و اجماع« و 
»به مثابة توزيع قدرت و منابع« را مطرح می کند )هیوود،1396 /2002، ترجمه عالم(. در اين تعريف، 
قلمرو سیاست و اجتماع بیش از پیش به هم گره می خورد. ازاين روست که حکومت ها تالش می کنند 
به شیوه اي سازمان يافته، مراحل تربیت هدفمند را از سنین کودکی آغاز کنند. اين شیوه دو حوزه را 
در برمی گیرد: نخســت اينکه نظام رسمی کدام يک از مدل های پیشرفت گرا و محافظه کار را به منظور 
تربیت سیاســی-  اجتماعی شــهروندان و دانش آموزان اتخاذ می کند؟ )قلتاش، 1391( و دوم اينکه 
دانش آموزان و شهروندان چه میزان از آگاهی سیاسی- اجتماعی، دانش سیاسی- اجتماعی، اخالق 

سیاسی و بینش سیاسی-  اجتماعی برخوردارند؟
چارلز تیلی، از انديشــمندان معاصر، نقش متغیر تعیین کنندة دموکراســی و نســبت دولت ها با 
آن را در شــکل گیری شهروند اساســی می داند )تیلی،2007/1392(. فرمهینی فراهانی )1395( برای 
تربیت سیاسی- اجتماعی شهروند »الگوی فضیلت گرای ارتباطی« را معرفی می کند که از الگوهای 

زيرمجموعة »رويکرد پیشرفت گرا« محسوب می شود.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تبیین جامعه شناختی مواضع سیاسی تربیت دانش آموز به مثابه شهروند مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسالمی ایران

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

95
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

ج(مبانیجامعهشناختی
تربیـت سیاسـی- اجتماعـی، در مبانـی نظری سـند تحـول بنیاديـن آموزش وپـرورش، به عنوان 
يکـی از سـاحت های شـش گانة تربیتـی در نظـر گرفته شـده اسـت. بر مبنـای اين سـاحت دو مبنای 
سیاسـی و اجتماعی از هم تفکیک شـده اند. در مبانی سیاسـی، جهت گیری تربیتی هم در نهادهای 
تخصصـی تربیـت و هـم در سـاير نهادهای اقتصـادی، فرهنگی و سیاسـی، ملزم می شـود که تمامی 
آموزش هـا در جهـت رسـیدن بـه قرب الهـی ارائه شـوند. راه های رسـیدن به اين اصـل را نیز منوط 
بـه تحقـق حیـات طیبـه ای می دانـد کـه در جامعـه و مدرسـة صالـح بـا پذيـرش اصـل واليت فقیـه 

تحقـق پیـدا مي کند.
از ســوی ديگــر، فرايند اجتماعی کردن افراد در نتیجة تعامــالت و ارتباطات بین فردی افرادی 
که با هم کنش متقابل دارند، شــکل می گیرد. فرايند اجتماعی شــدن فرايند اجتماعی پويايی اســت 
کــه فــرد طی آن، با آموختن الگوهــای اجتماعی، نهادينه کردن منش جمعی، و شــکل گیری هويت 
اجتماعی، ارزش ها، اعتقادات و فرهنگ را اکتساب و درون خود نهادينه می کند. از مهم ترين نهادهای 
اجتماعی کردن بعد از خانواده نهادهای آموزشی هستند. ازاين رو است که تربیت اجتماعی نیز به عنوان 
بخشــی از ساحت های مطرح در ســند به مثابه يکی از ارکان سیاســت گذاری آموزشی مطرح شده 
اســت. طبق سند، مبانی جامعه شناختی به اين نکته اشــاره دارند که جامعه حیاتی مستقل از حیات 
فردی دارد. نســبت فرد و جامعه همانند نســبت وحــدت در عین کثرت اســت. در اينجا توجه به 
اصالت جمع نیســت، بلکه ما مبانی اجتماعی جامعه را بررســی می کنیم. اما در تجويز، بر انتخاب 
و ارادة خويش و میزان نوع اين تأثیرات بر محیط تأکید می شــود )مبانی نظری ســند تحول بنیادين 
آموزش وپرورش،1390، ص. 222(. در اين بعد، دو حوزة تربیت و آگاهی فرد به منظور آمادگی برای 
نقش پذيری و جامعه پذيری اجتماعی مورد توجه نظام رســمی است که مبتنی بر تربیت متربی برای 
مصالح جمعی بر پاية تزکیه محوری، اخالق محوری، و امر به معروف و نهی از منکر عمل می کند و تا 

حدودی سلبی و ايجابی هم زمان است.

در پژوهش های مرتبط با موضوع، در خصوص مقولة شــهروندی و تربیت سیاسی -  اجتماعی 
تحقیقات به نسبت خوبی انجام شده اند که به اختصار به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

مجلل چوبقلو )1387( در پژوهش خود با موضوع »بررسی مؤلفه های تربیت سیاسی در کتاب های 
مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی« نشان داد که برنامة درسی تربیت شهروندی موجود و اجراشده در 
مدارس ابتدايی مطلوب نیست و نمی تواند رفتار شهروندی را به طور مطلوب بین دانش آموزان دورة 

ابتدايی شکل دهد.

قلتاش )1391( در پژوهشی با »موضوع مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم وتربیت: بررسی تطبیقی 
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رويکردها و ديدگاه های تربیت شهروندی«، و فرمهینی فراهانی )1395( در تحقیقی مشابه، با بررسی 
رويکردهای مختلف، ابتدا آن ها را ذيل دو رويکرد کلی »پیشــرفت گرا« و »محافظه کار« سطح بندی 
کردند، و درنهايت رويکرد »فضیلت گرای سیاسی« را به عنوان رويکردی مناسب برای تربیت رسمی 

نظام آموزشی ايران دانستند.
محققــان ديگری کتاب های درســی را به منزلة  واحد تحلیل سیاســی و اجتماعی دانش آموزان 
بررســی کرده اند )رضوی، ملکی، عباس پور و ابراهیمی قــوام، 1389؛ طباطبايی، 1397( که همگی 
به نوعی نشان از آن دارند که تربیت سیاسی در کتاب های درسی نامتوازن، ناپیوسته و گاهی مغفول 

واقع شده است.
غیاثونــد )1393( بــا مطرح کــردن شــهروند منصبی به نوعــی می خواهد بگويد: شــهروند - 
دانش آموزانی که از آن ها خدمتی خواسته می شود يا به عنوان شهردار- دانش آموز شناخته می شوند، 

خود را در انجام امور سهیم می دانند و وظايف خواسته شده را بهتر و بیشتر انجام می دهند.
پژوهشــگران ديگری تربیت شــهروند دينی را موردبررســی قراردادند که نتايج متفاوتی ارائه 
دادند )علم الهدی، رضايی و ياری، 1396(. محمدی، مزيدی و بهشتی )1396( بر اساس يافته های 
پژوهشــی خود، تربیت اســالمی متربیان را در ابعاد مردم ســاالری دينی و اعتقادی به عنوان ويژگی  
مطلوب معرفی کردند، درحالی که علم الهدی، رضايی و ياری )1396( تربیت اسالمی دانش اموزان 
را مورد بررســی قرار دادند و اظهار داشــتند، با توجه به اينکه تعامل غیررســمی در مدارس بین 
دانش آموزان تأثیرگذاری بیشــتری دارد، محورهای دينی با شــکل های سنتی توجه کمتری دريافت 

می کند.
در پژوهش های خارجی تربیت شهروندی گسترة بیشتری دارد. لی )1999( ويژگی های شهروند 
خوب را آگاهی از مسائل و مشکالت جامعه، مشارکت فعال در امور جامعه، مسئولیت پذيری، رفتار 
مبتنــی بر اخالق، منتقد بودن و ظرفیت پذيرش نقد، توانايی تصمیم گیری آگاهانه، و احترام به تنوع 

و تکثر می داند.
 کالیو، میلز و اسکلتون12 )2016( دريافتند، فقر سازمان يافته در آموزش و تربیت شهروندی نقش 
مهمی به ارتباط اقتصاد و تربیت شهروندی می دهد. دالتون13 )2006( »شهروند مستقل و انتقادگر«، 
و هاســکینز و ماشرينی14 )2009( »ارادة شــهروندی« را مطرح کردند. پالوما15 )2010(، در تحقیق 
دربارة باورهای کنشــگری تربیتی معلمان که از آنان به عنوان نیروی اصلی و رابط نظام رســمی و 
تربیــت عمومی ياد می کند، نتیجه می گیرد: معلم وظیفــة دوگانه ای را پیش روی خود می بینند: او يا 
نگرش حاکمیت را قبول دارد که در اين شرايط تربیت شهروندی مسیر عادی خود را طی می کند، يا 
باورهايش با ايدئولوژی حاکم متضاد است که در اين صورت، بین اينکه مطابق تفکر خود آموزش 

دهد يا بر اساس ايدئولوژی حاکم عمل کند، دچار تعارض می شود.
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روشپژوهش
روش اين مطالعه اســنادی است و جامعة آماری آن، ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش و مبانی 
نظری آن، و سند چشم انداز 20 ساله است. روش اسنادی روشی غیرمزاحمی است که پژوهشگر از فهم 
مقاصد و انگیزه های اسناد و متون خارج می شود و آن را به عنوان زبان نوشتاری غالب نويسنده می پذيرد 
و مورد اســتناد قرار می دهد )فلیک16، 2006/1396(. هدف اين روش مشــخص کردن زوايای پنهان و 
آشــکار متن اســت. در اين مطالعه با تحلیل دو سند تحول بنیادين آموزش وپرورش و مبانی نظری آن و 
سند چشم انداز 20 ساله، مؤلفه های دينی و اجتماعی، و مبانی شناختی مفهوم سازی شده اند. در تحقیقات 
کیفی از روش های متفاوتی به طور هم زمان به منظور تحلیل داده ها و متون اســتفاده می شــود، و می توان 
گفت خیلی از مراحل اين روش ها باهم مشابه هستند. با اين توضیح، در پژوهش حاضر، با وجود اينکه 
در انتخاب مضامین و تم ها از تحلیل موضوعی استفاده شد، اما از تحلیل محتوای کیفی به عنوان تکنیک 
تحلیل و کدگذاری متن ها بهره گرفتیم. تحلیل محتوای کیفی، گرچه شباهت زيادی به تکنیک »داده بنیاد« 
دارد، اما برخالف آنکه هدفش ارائة نظريه اســت، هدفش هدايت پژوهشــگر و داده ها به سمت هدف 
پژوهش است تا بتوان قدرت انتقال پذيری، وابستگی و تأيیدپذيري آن را افزايش دهد. ازاين رو، از مرحلة 

کدگذاری باز تنها برای کوتاه کردن متن استفاده شده است.
شــیوة نمونه گیری در اين پژوهش، به تبعیت از روش و تکنیک اســتفاده شده، نمونه گیری هدفمند 
اســت. در اين شیوة نمونه گیری، پژوهشگر به صورت هدفمند دو سند تحول بنیادين آموزش وپرورش و 
ســند چشم انداز 20 ســاله را انتخاب کرد. بعد از آن با تحلیل متون اين اسناد، واحدهای ثبت )تحلیل(، 
زمینه، و معنا مشخص شدند. در اين پژوهش، »واحد تحلیل« مضمون بحث، »واحد زمینه« موضوع مورد 
بحث، و »واحد معنا« نیز مفاهیم مشترک بین کدگذاری است که از زيرمقوله ها استخراج شدند. در ادامه 
با استخراج و کدگذاری زير مقوله ها، مضامین و مقوله های فرايند تحلیل اسناد به شیوة زير انجام گرفت:

نخست با مشخص کردن قلمرو جامعة آماری در دو سند تحول بنیادين آموزش وپرورش و سند چشم انداز 
20 ســاله، و با توجه به مســئلة پژوهش، دو مفهوم کلیدی تربیت »شــهروند دينی« و »شهروند اجتماعی« 
تعیین شدند. سپس به کمک فیش برداری بخش های موردنیاز انتخاب شدند. انتخاب اين بخش ها تا جايی 
که نگارنده به اشــباع نظری رسید، ادامه پیدا کرد )اشــتراوس و کوربین17، 1996/1390، ترجمه محمدی(.

در ادامه، داده ها بر اساس مراحل سه گانة تحلیل محتوای کیفی کدگذاری شدند: نخست با ساده سازی 
متن های فیش برداری شده، بدون تغییر در کیفیت متن ها، کدگذاری آغاز شد. در مرحلة دوم، با تغییر کمیت 
متون، آن گونه که در جدول های 2، 3، و 4 آمده است، متون خالصه سازی شدند. در مرحلة سوم نیز متون  
مرتبط با مبانی تربیتی - سیاسی و جامعه شناختی و متون مرتبط با فرايند تحقق حیات طیبه، به عنوان شرط 
اساسی تربیت دينی- اجتماعی در سند تحول بنیادين، و همچنین اصول هشت گانة سند چشم انداز و دو مقولة 
»امور فرهنگی، علمی و فناوری« و »امور اجتماعی و سیاسی«، با زيرمقوله های مربوط، کدگذاری شدند.
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 جدول 1.   فرایند روش تحلیل محتوای کیفی )کدگذاری و مقوله سازی(                                                                                       

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند چشم اندازسند

تربیت شهروند دینی جامعة دانش آموزی به مثابه سرمایه ای سیاسیمضمون

شهروند اجتماعیشهروند دینیمقوله

منفعتشناختیعبادیاعتقادیمؤلفه
اجتماعی

 مشاركت
اجتماعی- سیاسی

نقش آفرینی 
اجتماعی

نقطة آغاز
تحول

زیرمقوله

انسان 
توحیدگرا، 

باورمند 
به مبانی 
انقالبی، 
پذیرش 

حاکمیت 
سیاست 

دینی

شرکت در 
مراسم دعا، 
پایبندی به 

مناسبات 
مذهبی و راز 
و نیاز، متکی 

به خدا

ارزشی، اخالقی، 
علمی، فرهنگی

پرورش حقوق 
متقابل انسانی، 

حفظ حقوق 
شهروندی، 

پرورش 
همه جانبه، 

پذیرش 
متقابل 

حکومت و 
مردم

مشارکت، 
سوادآموزی، 

پرورش فعال و 
مسئولیت پذیری

پذیرش پسر بودن 
و دختر بودن با 

حفظ ویژگی های 
خاص، ایجاد 

استحکام رابطه با 
جهان اسالم

نهادمحوریفردمحوری

همبستگی 
همه جانبه، 

پذیرش روحانیت 
به عنوان نیروی 

فرهنگی، وجدان 
کاری، کسب علوم 
پیشرفته، استحکام 

درونی فرهنگ 
نماز و سواد قرآنی، 
شناخت شبیخون 

فرهنگی

حسن فاعلی، 
ارادة فردی

نسبتاً متأثر از 
شرایط بیرونی، 
برنامة کاهش 

فاصله طبقات. 
گسترش 

سوادآموزی 
به وسیلة  دولت

رمز

استحکام 
روحیة 

انقالبی گری، 
هم گرایی 

دین و 
سیاست

عمل گرایی 
دینی، 

پذیرش 
نیروی 

الیتناهی 
خداوند

خودآگاهی، 
موقعیت شناسی

دگر خواهی، 
متوقِع 

وظیفه شناس

ارزش خواهی، 
پویایی

هویت جنسیتی، 
جهت گیری 

فراملی خاص

ساختارگراییاراده گرایی

بر مبنای جدول 1، فرايند کدگذاری تحلیل محتوای کیفی از اســناد موردبررســی، محیط اجتماعی-
آموزشی مدرسه به عنوان مهم ترين میدان سیاسی نظام رسمی برای تربیت شهروند مطلوب خود، به عنوان 

مضمون )تِم( اصلی، از مقوله های تربیت دينی و اجتماعی استخراج شد.

یافتهها
يافته های مطالعه در نتیجة فرايند ساده ســازی، خالصه سازی و فشــرده کردن متون اسناد، با تکنیک 
تحلیل محتوای کیفی، برای مشخص کردن و تبیین رويکرد سیاسی به مقولة تربیت شهروندی دانش آموزان 

که در ادامه خواهد آمد، مفهوم سازی شدند.

è  سند تحول بنیادین و شهروندی: سند تحول بنیادين آموزش وپرورش و مبانی نظری آن، يکی از منابع 
اصلی برای آماده سازی و تربیت شهروندان متناسب با ايدئولوژی و سیاست نظام رسمی ايران است 
که اين مطالعه با نگرش تبیینی و تحلیل مبانی  که مستقیمًا به آماده سازی شهروند و تربیت دانش آموز 
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می پردازد، آن را بررســی کرده اســت. صرف نظر از کل نگری هايی که در تدوين و به کارگیری مفاهیم 
و گزاره های هنجاری-تجويزی به کار رفته اند، در ســند محورهای مرتبط با موضوع در ابعاد و مبانی 
هستی شــناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، دين شناختی، و  جامعه شناختی مورد 

تحلیل قرار گرفتند و نسبت اين ابعاد با شهروند مطلوب جمهوری اسالمی مشخص شد.

 جدول 2.   ساده سازی ابعاد تربیت شهروندی بر اساس مبانی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش                                                                                                                               

مضامین تربیتمبانی

تی
اخ

شن
ی 

ست
ë جهان هستی واقعیت دارد و از نظر اسالم امری مسلم و بدیهی است.ه

ë خداوند مبدأ و منشأ جهان و یگانه مالک و واجب الوجود است
ë ویژگی ذات جهان و موجودات آن، فقر و نیاز محض به واجب الوجود است و فقر ذاتی از ویژگی های تمامی موجودات نسبت 

به واجب الوجود است.
ë آفرینش هستی غایتمند و خداوند غایت همة موجودات است.

تی
اخ

شن
ت 

رف
ë انسان توانایی شناخت دارد. علم انسان دارای مراتب و سطوح مختلف، مانند حضوری و حصولی است.مع

ë معیار اعتبار علم انسان مطابقت با نفس االمر است.
ë منابع شناخت آدمی متنوع اند )حواس، عقل، شهود، مکاشفه، وحی و الهام(.
ë انسان، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، از توانایی تعقل برخوردار است.

ë شناخت انسان با موانع و محدودیت هایی همراه است.

تی
اخ

شن
ان 

س
ان

ë انسان مرکب از جسم و روح است که هردو وجه مادی و غیرمادی را شامل می شود.
ë حقیقت انسان روح است و کمال او بسته به کمال و روح است.

ë انسان فطرت الهی و قابلیت فعلیت و شکوفا شدن دارد. این قابلیت را دارد که صیقل بخورد و تکامل یابد.
ë انسان بر حسب فطرت خویش، جویای مراتب کمال تا بی نهایت است )الی اهلل المصیر(.

ë انسان هم کرامت ذاتی دارد هم کرامت اکتسابی.
ë انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است.

ë وجود انسان همواره در حال شدن، حرکت و دگرگونی است )حرکت و صیروریت(.
ë انسان همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک کند و تغییر دهد. با توجه به اختیار خود و درک مبدأ و مقصد هستی، 

این امر شدنی است.
ë هویت انسان میل به ارادة جمعی، و کسب مهارت ها و توانمندی هاست )ص ۷3(.

تی
اخ

شن
ش 

رز
ا

ë ارزش های حقیقی بر واقعیت های مربوط به عمل آدمی تکیه دارند. درواقع منظور این است که ارزش ها بسته به عمل 
اختیاری فرد هستند و بدون آن اعتباری ندارند )ص 88(.

ë اعتبار ارزش ها هم از طریق عقل و فطرت انسانی و هم با مراجعه به نظام معیار دینی معلوم می شود. ارزش حسن و قبح 
عقلی است.

ë ارزش انواع مختلف دارد و به دو گونة غایی و ابزاری تقسیم می شود. در نوع غایی ناظر بر رابطه با حقیقت و خود است. در 
نوع ابزاری، ارزش ها نتایج مطلوب به بار می آورند و انسان تنها با مراجعه به ارزش نهایی می تواند سایر ارزش ها را درک کند.

تی
اخ

شن
ن 

ë در دین اسالم رشد همه جانبة ه افراد بر بنیان ارزش های متوازن و همه جانبه است.دی
ë برای فهم دقیق دین در اسالم اجتهاد معرفی شده که با پذیرش عقل مولد و عقل ابزاری صورت می گیرد.

ë دین داری کوشش خردمندانة انسان برای رسیدن به حیات طیبه است که با مؤلفه های معرفت، ایمان، عبادت، عمل صالح، 
در ابعاد عقیدتی، مناسکی و پیامدی شناخته می شود.
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تحلیل هــای حاصل از ســند تحول و مبانی نظــری، آن گونه که در جدول 2 آمد، شــکل خاصی از 
رفتارها، نگرش و عمل مبتنی بر ارزش محســوب می شــود که بر اســاس آموزه های قرآن کريم و سنت 
پیامبر و حضرات اهل بیت )ع( و قانون اساســی جمهوری اســالمی ايران در نظر گرفته شــده اند )سند 
تحول بنیادين آموزش وپرورش،1390، ص. 15(. اين محورها در مبانی شــش گانه )هســتی شــناختی، 
انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، دين شناختی و جامعه شناختی( ارائه شده اند. هر محور 
مضامین جزئی تری را دربرمی گیرد که می تواند به لحاظ شناختی مسیر متربی را تا حدودی واضح تر ترسیم 

کند. اين محورها به عنوان زيرمقوله در جدول های 3 و 4 آمده اند.

è  ســند چشم انداز 20 ساله و مبانی تربیت شــهروندی در آن: اين سند به طورکلی تمامی ابعاد کمی 
و کیفی توســعة کشــور را طی دورة زمانی 20 ســاله ترسیم کرده اســت. محورهای آن ناظر بر فراهم 
آوردن شــرايط از طريق آموزش، تجهیزات، امنیت و تعامل هستند. اين سند در بعد آموزش و تربیت 
شــهروندی، با تأکید بر آماده ســازی جامعه مبتنی بر مردم ســاالری دينی، آزادی های مشروع، و حفظ 
کرامت و حقوق انســان ها )بند اول(، خود را ملزم به آماده ســازی نیروی انســانی برخوردار از دانش 
پیشرفته )بند دوم( و شهروندانی فعال، مسئولیت پذير، مؤمن، و نیز برخوردار از وجدان کاری، انضباط، 

روحیة تعاون و سازگاری، اجتماعی و متعهد به موازين انقالب اسالمی )بند پنجم( می داند.

هماهنگی و توســعة متوازن بین رشــد فرهنگ و آموزش با سیاست های توسعه ای )سند چشم انداز 
20 ســاله، 1394( مهم ترين هدف چشــم انداز در اين دوره به حســاب می آيد که با کمی تأمل مشخص 
می شود، زيربنای دستیابی به  هدف تربیت نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیروی محرکه و پیش برندة 
برنامه محســوب می شــود. اين سند آشکارا تربیت شــهروند را امری از باال و برنامه ها را ديکته شده بر 
اعضايش می داند و به نوعی شهروندسازی از باال و پايین زمینه سازی می شود که تا حدودی با سند تحول 
بنیادين آموزش وپرورش متناقض است که نگرش فردگرايانه دارد و بیان می دارد: خود فرد و دانش آموز 
به عنوان شــهروند بزرگ ســال آينده بايد بخواهد، اراده کند و تصمیم بگیرد. اين جمله که: »انسان هم در 
مقام عمل و هم در مقام نظر از قوة تعقل برخوردار اســت و می تواند تصمیم بگیرد«)مبانی نظری ســند 
تحول بنیادين،1390، ص. 85(، و: »هويت حاصل تالش و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرايط 
اجتماعی اســت«)مبانی نظری ســند تحول بنیادين،1390 ص. 12(، نمونه هايی از نگرش فردگرايانه به 

تربیت شهروندی دانش آموزان است.

تحليلاسنادبراساساهداف
الف( تربیت شهروند مطلوب در نظام رسمی جمهوری اسالمی به صورت شهروندی دین دار، 
خداترس و معتقد به دین اسالم: يافته های حاصل از مطالعه و تحلیل هرکدام از اسناد موردبررسی، 
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بعدی از اين ويژگی ها و محورهای آن را مشــخص کردند. هر دو ســند در ســه بعد تربیت دينی و 
توحیدی بودن، به معاد اعتقاد داشتن و پیرو دين اسالم و امامان شیعه بودن، و پذيرش پديدة انتظار و 
مهدويت مشترک هستند. تربیت دينی دانش آموز به عنوان رويکرد غالب سیاسی در ايران، در جدول 3 

به صورت مضمون )تم( اصلی، مقوله ها و زيرمقوله های اسناد موردبررسی ارائه شده است.

 جدول 3.   خالصه سازی ابعاد تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مبانی نظری آن و سند چشم انداز                                                  

 زیرمقوله هایمضمون هامقوله هاتم
 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

 زیرمقوله های 
سند چشم انداز 20 ساله

نی
 دی

تی
ربی

ه ت
ثاب

ه م
ز ب

مو
ش آ

دان
ـ  

ند
رو

شه
ی 

اس
سی

ت 
ربی

 ت

دار
ین 

د

ë انســانی موحــد، مؤمن و معتقــد به معاد، اعتقادی
تقویت باور به ارزش های انقالب اسالمی

ë هم گرایی دینی و اســالمی، ایمان به 
خدا، متعهد به انقالب اسالمی، متعهد 

به نظام اسالمی و مردم ساالری دینی

عبادی
ë خداپرســت و کوشــا در فرایــض دینــی، 
مشارکت در اعیاد مذهبی و وفیات، تقویت 

انس با دعا
ë اتکا به قدرت خدا

تی
اخ

شن
ارزشی

ë داشــتن روحیة جهادی، تأکید بر استفاده 
از ظرفیــت حوزة علمیه، داشــتن عفاف و 
حجاب، شناسایی مؤلفه های گوناگون نظام 

معیار اسالمی از طریق حوزة علمیه

ë متکی بر اصول و ارزش های اسالمی، و 
دارای حس افتخار و متعهد به ایرانی 

بودن

اخالقی

ë تأکید و اســتفاده از ظرفیت ها برای رشــد 
فضائــل اخالقــی در محیــط فرهنگی و 
اجتماعی، و اولویــت دادن به حیا، عفاف و 

صداقت در تمام دوران

ë مــروج اصــول اخالقی-اســالمی، و 
برخوردار از وجدان کاری

علمی

ë برخــوردار از روحیــة کارآفرینی و کســب 
شایســتگی های علمی، حرفه ای و مهارتی، 
و ارج نهــادن بــه دســتاوردهای علمی و 
تجربه های بشری در چارچوب نظام معیار 

اسالمی

ë برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در 
تولید علم و فناوری

فرهنگی ـ هنری

ë درک مفاهیــم فرهنگی و میان فرهنگی در 
خلق آثار هنری و فرهنگی، کوشــش برای 
توسعة فرهنگ نماز و سواد قرآنی، شرکت 
در بســیج و کانون های فرهنگی و انجمن 
اسالمی دانش آموزان، باور به فرهنگ عفاف 

و حجاب

ë گســترش دادن معرفت دینی بر پایة 
مبانی اســالم، تقویت فضایل اخالقی، 
برخورداری از ایمــان و روحیه ایثار، 

مقابله با تهاجم فرهنگی
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بر مبنای جدول 3، بعد از مشـخص شـدن مضمون اصلی )تم(، ابعاد مسـئله در دو بعد دین داری 
و شـناختی مقوله بنـدی شـدند. سـپس هـر کـدام از ایـن ابعـاد بـه مقوله ّهـا و زیرمقوله هـای مربوطه، 
بـر اسـاس کدگـذاری تفکیک شـدند. بـر مبنای ایـن کدگذاری، سـند تحـول، ضمن اهمیـت دادن به 
بخش هـای گوناگـون اعتقـادی، عبـادی، اخالقـی، علمـی، و فرهنگی-هنـری، رویکرد دینـی بودن در 
تمامـی آن هـا به عنـوان محـور اصلـی و مشـترک آن هـا مشـخص شـد. سـند چشـم انداز کـه به واقـع 
مـدت دار و اعتبـاری طراحـی شـده اسـت، به طـور معمـول بایـد در پایـان دورة زمانـی اش ارزیابـی 
شـود. امـا طبـق این سـند، دولـت و حکومت بایـد شـرایط و لوازماتی را بـرای تربیت شـهروند مورد 
نظـر خـود فراهـم کنند تـا با هدایـت آن ها در ایـن دوره درنهایـت، دانش آمـوز به شـهروندی موحد، 
خداتـرس، منتقـد، پایبنـد بـه دیـن اسـالم و مبلـغ آن تبدیل شـود و در مسـیر رسـیدن به قـرب الهی 
قـرار گیـرد. آن گونـه کـه در جـدول 3 آمـده اسـت، محورهـای سـند چشـم انداز تـا حـدودی کلـی 
تدویـن شـده اند، امـا با تلفیـق و اسـتخراج مضامیـن و زیرمقوله هـای اسـناد، مقوله هـای تربیت دینی 

شدند. مفهوم سـازی 

ب( شــهروند مطلوب نظام جمهوری اسالمی ایران، شــهروند اجتماعی برخوردار از حس 
منفعت جمعی و با رویکردی جمع گرایانه تربیت می شود

جمهـوری اسـالمی ايـران به عنـوان نظامـی کـه مدعـی اسـت مديريـت تلفیقـی از آزادی و 
التـزام، نقش آفرينـی و تعهـد و تأثیـر متقابـل فـرد و نهـاد را ارائـه کـرده اسـت )مبانـی نظری سـند 
تحول بنیادين آموزش وپرورش،1390، ص.314( بر اسـاس اين گزاره در حال سـاختن سـوژه ای 
اجتماعـی اسـت کـه بـه حقـوق و تکالیـف شـهروندی اش واقـف اسـت. تحلیـل محتوايـی اسـناد 
رسـمی تربیت شـهروندی دانش آموزان حاکی از آن اسـت که در محورهای توجه به ساختارمندی 
و نهادپذيربـودن شـهروند، به خصـوص محتويـات سـند چشـم انداز 20 سـاله هدف گـذاری کـرده 
اسـت، و نگـرش فردگرايانـه بـه تربیـت شـهروندی و آماده سـازی او، در سـند تحـول بنیاديـن 
آموزش وپـرورش بیشـتر نمايـان اسـت. بـر اسـاس فراينـد کدگـذاری و تحلیـل اسـناد، مقوله های 
منفعـت اجتماعـی، مشـارکت اجتماعی-سیاسـی، نقش پذيـری مجـزای اجتماعـی و نقطة عزيمت 
تحـول )فـرد محـوری يـا جمـع محـوری( اسـتخراج شـدند کـه بـه همـراه زيرمقولـه و رمزهـا در 

جـدول 4 ارائـه شـده اند.
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 جدول 4.   مضمون اصلی، مقوله ها، زیر مقوله ها، و رمزهای حاصل از کدگذاری ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند 
چشم انداز 20 ساله

مقولهتم
زیرمقوله های 

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
زیرمقوله های

رمز سند چشم انداز 20 ساله

عی
ما

جت
د ا

رون
شه

به 
مثا

 به 
وز

ش آم
دان

ی 
اس

سی
ت 

ربی
 ت

منفعت
 اجتماعی

ë فرایند تربیت رســمی و عمومی بر اســاس حقوق متقابل 
انســانی و کرامت او شکل می گیرد- همکاری و هماهنگی 
نهادها و رکن های مختلف جامعه برای تربیت )مبانی نظری 
سند، ص. 285( - گرایش به وحدت و مردم ساالری دینی- 

حفظ حقوق شهروندی )ص 24(

متناسب در  تربیت  ë توســعة 
جغرافیایی  فرهنگــی،  ابعاد 
و تاریخــی- آزادی مشــروع 
-تربیت متناسب بر پیوستگی 
مــردم و حکومــت - تأمین 
ســالمت رفــاه، امنیــت و 
توســط  برابر  فرصت هــای 

حکومت

ë تربیت متناسب، و 
تربیت بین نهادی

مشاركت
 اجتماعی
 سیاسی

ë همة آحاد کشــور باید حق دسترســی به فرصت های برابر 
تربیتی را، صرف نظر از خصوصیات فردی و خانوادگی داشته 
باشــد )مبانی نظری سند، ص. 243( ـ ســازمان یافتگی، 
فراگیری عمومی، مشــارکت جمعی متربیان وطن پرست 
)ص. 268( مشــارکت فعــال و اگاهانهـ  مســئولیت پذیر 

)مبانی نظری سند، ص. 191(

فعــال،  متربــی  تربیــت   ë
مســئولیت پذیر و با وجدان 
کاری - ایجــاد حس تعاون 
و سازگاری اجتماعی، تالش 
برای شکل گیری نهاد قضایی، 
نگهداری محیط زیست، تالش 
برای تعامل درونی و بیرونی، 

تعامل با جهان اسالم

ë تربیت حقوق محور، 
برخوردار از حس 
تعیین سرنوشت 

فردی و اجتماعی 
تعامل هدفمند 

بیرونی

نقش پذیری 
مجزای

 اجتماعی

ë صرف نظــر از جنســیت زن و مرد به عنوان انســان نقش و 
مسئولیت می گیرد- هویت جنسیتی-هویت ایرانی )مبانی 
نظری ســند، ص.26۷( تربیت متناسب با نیازهای کشور-

رشد جنسی متربیان- توجه به شایستگی های پایه با تأکید 
بر هویت جنسیتی به عنوان رویکرد نرم )ص 304( آمادگی 
برای زندگی مشترک و تکوین هویت جنسیتی )ص 300( 
تربیت متناســب با نیازها و نقش هــای متفاوت دختران و 

پسران )ص 39( راهکار 4-2 و 2-16 سند )ص 52-50(

ë تربیــت متناســب در افــق 
1404 توانــا در تشــخیص 
روابط با خالق، مخلوق، خود 
و دیگــران  ـ  نقش آفریــن 
آگاهانــه،  انتخاب هــای  در 

مسئوالنه و اختیاری

ë آگاهی جنسیتی، 
قدرت تشخیص، 

پایبندی به تشکیل 
خانواده

نقطه 
عزیمت
تحول

ری
حو

د م
فر

ë مبنای تمامی عمل و انگیزة انســان وجه فردی آدمی اســت 
)مبانی نظری سند،1390، ص. ۷4( -سرنوشت هرکس در این 
دنیا با عمل اختیاری او رقم می خورد- در ارزشمند دانستن هر 
عمل اولویت با حســن فاعلی و انگیزة نفس عمل است. همة 
انســان ها به اقتضای فطرت و عقل سلیم خود عمل می کنند 
)مبانی نظری ســند، ص. 98( اجتماعی بودن انسان فطرتی 
ثانویه دارد- تربیت رسمی بیش از هر چیز باید به جنبه های 
فردی شخصیت هر متربی توجه کند )مبانی نظری سند، ص 
244(-افراد خود خیر و مصلحت خویش را آزادانه انتخاب می 

کنند-تأکید بر معلم محوری در تربیت )ص. 24(

دارای  شــهروند  درنهایــت   ë
تفاوت های  پذیرش  ظرفیت 
 - می گیرد.  تصمیــم  فردی 
کشــف و هدایت استعدادها 
و پاســخ گویی بــه نیازها و 
عالیق متناسب با دین اسالم 
ـ پاســخ گو و خــود ارزیاب 
مختلف-  موقعیت هــای  در 
تأمین کننده نیازهای فردی و 

توانا در نقد شرایط

ë ارادة فرد، تفاوت فردی، 
مصلحت اندیشی فردی 

و تشخیص فردی در 
سند تحول

ë تصمیم گیر نهایی، 
مسئول اعمال 

خود و هماهنگی 
با ساختار در سند 

چشم انداز

ری
حو

د م
ها

ن

ë دولــت در زمینة تربیت فردی وظیفة پشــتیبانی، نظارت و 
همکاری دارد )مبانی نظری سند، ص. 316(ـ  هویت انسان تا 
حدی متأثر از شرایط بیرونی است )مبانی نظری سند، ص. ۷3( 
ـ وجه جمعی انســان تنها ناظر بر داد و ستد و احساس تعلق 
است )مبانی نظری سند، ص. ۷4(ـ  انسان موجودی اجتماعی 
است که شــخصیتش تاحدی تحت شرایط محیطی ساخته 
می شودـ  هویت انسان تحت تأثیر نسبی محیط و وراثت قرار 

دارد )مبانی نظری سند، ص. 131(

ë تهیــة برنامه های توســعه ای 
برای ســرمایه گذاری، کاهش 
فاصلة طبقاتی، رشد فرهنگ 
توســط  آموزش وپــرورش 
حکومــتـ   تــالش مدبرانة 
جمعــی برای تحقــق قانون 

اساسی

ë نقش پشتیبانی دولت، 
هم نوا شدن،

   تقویت خود اجتماعی
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بر مبنای يافته های پژوهش، رويکرد جمهوری اســالمی در تربیت دانش آموزان به عنوان شهروند، با 
تحلیل محتوای کیفی اسناد مربوطه و کاهش و کدگذاری مباحث در فرايند مقوله سازی و زيرمقوله های 
آن، نگرش سیاست رسمی به اجتماعی کردن دانش آموزان، نوعی شهروند دينی- اجتماعی مفهوم سازی 
شــد. اما برای رســیدن به اين مطلوب، هر کدام از اسناد مســیر متفاوتی را برای رسیدن به هدف غايی 
مشــترک که همانا قرب الهی اســت، طراحی می کنند؛ اگرچه هرکدام به مسیر با نقطة شروع متمايز برای 
تربیت شــهروندی توجه دارند: سند تحول و مبانی نظری آن در بطن مفهومی خود رويکرد فردمحوری 
دارد، نهادهای مرتبط، حیات طیبه، و مدرسة صالح را برای تربیت الزم می داند، و سند چشم انداز که تا 
حدود زيادی نهاد محور است، دولت و نظام رسمی را مبنای شروع تربیت اين سوژه می داند، اما به اين 
نکته اشاره می کند که چنین شهروندی درنهايت بايد خودارزياب، منتقد، مشارکتی و... از دل اين نهادها و 

ساختار خارج شود. مسیر تربیت شهروندی در نمودار 1 بهتر نمايان است.

سند چشم انداز 20 سالهسند تحول

هدف غایی و مطلوبنائل شدن به قرب الهی

حیات طیبه

تربیت متربی

مدرسه صالح

تعامل بین بخشی

ساختارنهادهای تربیتی

نقطة عزیمتاسناد باال دستی

نائل شدن به قرب الهی هدف غایی و مطلوب

شهروند )كنشگر(

نقطة عزیمت

حیات طیبه

مدرسه صالح

انتخاب نهاد تربیتی

انتخاب نوع تربیت

صاحب تفکر و اراده

متربی )شهروند(

 نمودار 1.   مسیر تربیت شهروندی مطلوب در سند تحول و سند چشم انداز                                                                                                                                                         

با توجه به نمودار 1، هر دو سند هدف واحدی دارند و درنهايت به نقطة مشترک که همان قرب الهی 
است، می رسند. هرچند در بخش های میانی، هر دو سند به صورت موازی و هم تراز به تربیت توجه دارند. 

با اين حال با هم تفاوت هايی دارند:
ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش و مبانی نظری آن، با وجود ايجاد محیط، فضا و ساختار طیبه، 
بر محوربودن متربی و خواســت و ارادة او تأکید دارد و تصريح می کند، اگر فردی تصمیم به يادگیری و 
تربیت گرفت، اين تنها مسیر است. به عبارت ديگر، شهروند مطلوب کسی است که با خواست، اراده و 
توانايی فردی و همچنین برخوردار بودن از توان سازگاری و فراگیری بتواند دست به انتخاب درست بزند 

و زمینه های تربیت درست را در خود فراهم کند.
درحالی که در سند چشم انداز 20 ساله، نخست دکترين خواسته شده تدوين و ساختارهای متناسب 
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بسترسازی می شوند، سپس ابزار و امکانات برای تشکیل ساختار صالح و حیات طیبه فراهم می شود و 
متربیان را در قالب طرح آموزش رايگان عمومی مستقیم و غیرمستقیم وادار به قرار گرفتن در اين نوع از 
تربیت می کنند. در اينجا هرچند به خواست و ارادة شهروند توجه می شود، اما مطلوب بودن او، مشروط به 
تبعیت از ساختار نهادينه شده و الزام به قرار گرفتن در آن است. يافته های تحقیق رويکرد شهروندسازی 

جمهوری اسالمی ايران در نمودار 2 به نمايش درآمده است.

 دینی اجتماعی
اعتقادی

عبادی

منفعت گرای
 اجتماعی

مشاركت جوی 
سیاسیـ  اجتماعی

نقش آفرینی 
اجتماعی

نقطه 
عزیمت تحول

سیاست 
شهروندسازی

دینی

 نمودار 2.   مدل مفهومی سیاست تربیت شهروندی                                                                                                                                                         

در مدل فوق، سیاســت اصلی تربیت دانش آموزان در ايران که در اســناد خود را نشــان می دهد و 
پژوهش های تجربی و به خصوص پژوهش های داخلی نیز آن را تأيید می کنند، اين است دانش آموزان بر 
اساس رويکرد صرفًا دينی تربیت شوند و تمامی آموزش ها، به تبعیت از نگرش متمرکزمحور و دولتی که بر 
محور اسالم و اصل واليت فقیه استوار است، به سمت تولید و بازتولید تربیت شهروند دينی هدايت شوند.

بحثونتيجهگيری
به طورکلی، اصول تربیت رســمی و عمومی بر پايــة روابط درونی )ناظر بر ارتباط بین 
بخش ها و اجزای نهاد تربیت رسمی و عمومی( و روابط بیرونی )ناظر بر ارتباط در طول و 
عرض نهادها و عناصر جامعه و نسبت روابط آن ها با هم که کارکردهای يکديگر را تنظیمئ 
می کنند(، شکل می گیرند. روابط درونی نظام تربیت رسمی به انطباق با نظام معیار اسالمی، 
عدالت تربیتی، فرصت برابر آحاد متربیان، انسجام اجتماعی، تنوع و کثرت، و مسئولیت پذيری 
اشــاره دارد. روابط بیرونی نیز ناظر بر پاســخ گويی، مشــارکت و برقراری رابطة صحیح و 
اصولی با ديگر نهادها و هماهنگی بین نظام رســمی تربیت عمومی و تخصصی )آموزش 
عالی( است )مبانی نظری ســند تحول بنیادين،1390، ص. 374(. سیاست کلی ناظر بر هر 

دو بخش هدايت فردی و اجتماعی آحاد جامعه به سمت شکل گیری اجتماع دينی است.
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حیات طیبه

دین اسالم

قرب الهی

نقش آفرینی اجتماعی

نقش پذیری فردی

شهروند مطلوب 
رسمی

اجتماعی شناختی

دینی

جامعه شناختی

ارزش شناختی

دین شناختی

انسان شناختی

هستی شناختی

معرفت شناختی

 نمودار 3.   مدل مطلوب شهروند رسمی                                                                                                                                                         

در پاســخ به ســؤال ابتدای اين مطالعه که: نظام رســمی جمهوری اسالمی ايران در 
تربیت شهروند مطلوب خود چه رويکرد سیاسی را دنبال می کند و اين شهروند مطلوب 
چه ويژگی هايی دارد؟ می توان گفت: بر اســاس نمودار 2، شهروند زمانی مطلوب خواهد 
بود که در سه بعد دينی )التزام عملی به دين اسالم و موزاين استخراج شده از آن در اسناد، 
به خصوص سند تحول بنیادين آموزش وپرورش(، شناختی و اجتماعی پرورش داده شود. بر 
اساس همین يافته ها، اين رشد زمانی محقق خواهد شد که با مشخص کردن هدف نهايی و 
غايی خود که همانا قرب الهی است، با پذيرش و التزام عملی به دين اسالم، در يک محیط 
ذهنی، اعتقادی و عمومی، و در راه تحقق حیات طیبه گام بردارد. طبق سند تحول بنیادين، 
الزمة شکل گیری و تحقق اين حیات طیبه دستیابی به شناختی است که از راه های مختلف 

)شهود و مکاشفه، عقل، و وحی( در ابعاد زير فراهم می شود:
الف( بعد هستی شناختی با گزاره هايی چون وجود انسان ناشی از خداوند است؛

ب( بعد معرفت شناختی با گزاره هايی چون درک موقعیت خود نسبت به ديگران و هستی 
ضرورت دارد؛

ج( بعد دين شناختی با گزاره هايی چون اسالم تنها مسیر تکامل است؛
د( بعد ارزش شناختی با گزاره هايی چون شناخت نسبت به ارزش های عبادی و اعتقادی 

ضرورت دارد؛
هـ( بعد انسان شناختی با گزاره هايی چون وجود انسان همواره در حال شدن، دگرگونی 

و حرکت است؛
و( بعد جامعه شــناختی و رســیدن به اين باور که تحقق تمامی اين اصول تکاملی در 
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محیطی اجتماعی و با وجود ديگران میسر است.
در اين بعد شناختی، فرد با قرار گرفتن در جامعه، در حوزة فردی نقش های شخصیتی چون 
زن يا مرد بودن و خصلت های مربوط به آن را می آموزد. در بعد اجتماعی نیز متناسب با نوع 
هويت و هويت جنسیتی که کسب کرده است، در گروه ها، مشاغل و ساير حوزه های اجتماعی 

نقش آفرينی می کند. با مشخص شدن اين ويژگی ها، اهداف مورد نظر ارزيابی می شوند:
در تحلیل هدف اول، نتايج به دســت آمده از تحلیل اسناد، حکايت از آن دارند که هر 
دو سند نوعی از تربیت را ارائه می دهند که بر طبق آن،  شهروند در تمامی حوزه های فردی 
و اجتماعی، منش، و نگرش خود را متناسب با دين ارزش گذاری می کند. محورهای اين 
ارزش گذاری دينی در ســاحت های مختلف تربیت بر محوريت سه اصل پذيرش دين و 
حکومت دينی، اعتقاد به مبانی دين اســالم، پذيرش اصل واليت فقیه و انقالب اســالمی 
و لوازمات آن اســتوار است. در بررســی اين هدف، مقوله های اعتقادی، عبادی، ارزشی، 
اخالقی، علمی و فرهنگی مقوله هايی بوده اند که فرد می تواند با پايبندی به اصول آن ها نوع 
تربیت خود را نشــان دهد. طبق يافته ها، فرد و دانش آموز با نهادينه کردن فضايل اخالقی، 
مانند صدقه دادن، رعايت فرهنگ عفاف و حجاب، توجه به الگوهای دينی و باور به ارتباط 
برقرار کردن با خدا از طريق دعا و نماز، به عنوان ارزش های انســانی، زمینة تحقق حیات 
طیبه را فراهم می کند )جدول 3(. شــهروندی که دارای چنین ويژگی هايی باشد، شهروند 
مطلوب در جمهوری اسالمی شناخته می شود. يافته های اين مطالعه با نتايج پژوهش های 
کیشانی فراهانی، فرمهینی فراهانی و رهنما )1392(، علم الهدی و همکاران )1396( و جهان، 

زنگنه تبار و پاک سرشت )1397( هم خوانی دارد.
در تحلیل هدف دوم، شــهروند اجتماعی مفهوم ســازی شد. مقوله های آن با عناوين 
منفعت اجتماعی، مشارکت سیاســی-اجتماعی، نقش آفرينی اجتماعی و مبناهای تحول 
اجتماعی معرفی شــدند. يافته های مطالعه )جدول 4( نشــان می دهنــد، که فرد مطلوب 
کسی است که منفعت خود را در هم گرايی و موفقیت ديگر افراد جامعه و نهادها می بیند. 
همچنین در مقولة مشارکت سیاسی- اجتماعی، تالش برای بهره گیری از فرصت ها، تعامل 
با جهان های هم مســلک، مشــارکت فراگیر و عمومی، تعیین سرنوشت خود و ديگران، و 

انتخاب آگاهانه و فعال، به عنوان نقطة مطلوب شهروندی در اين مقوله کدگذاری شدند.
در مقولة نقش آفرينی مجزای اجتماعی که به تناسب جنسیت، مهارت و دانش با جايگاه 
شغلی، اجتماعی و سیاسی شهروند اشاره دارد، زير مقوله های هويت جنسیتی، تالش فارغ 
از دختر يا پسر بودن، و پايبندی به تشکیل خانواده مفهوم سازی شدند. اين نشان می دهد 
که فرد، ضمن آگاهی از توانايی ها و ظرفیت های خود، به اين باور برسد که ذات و هويت 
خاص خود را دارد. تالش ها و خواسته هايش هم متناسب با اين تفاوت ها هماهنگ شود. 
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مقولة تحول اجتماعی که مقوله ای اکتشافی است، اشاره به نگرش فردگرايی يا جمع گرايی 
رويکرد سیاسی نظام رسمی جمهوری اسالمی دارد. زيرمقوله های آن در جدول 4 زير دو 
شــاخص فردمحوری و نهاد محوری کدگذاری شدند. اين مفهوم سازی بر اساس تحلیل 
اسناد مورد برسی نشان از آن دارد که نوعی تضاد در روش شهروندسازی در اسناد وجود 
دارد؛ هرچند در تعیین هدف نهايی به دنبال يک هدف هستند. بدين گونه که کدهای نگرش 
فردمحوری و اراده گرايی بیشــتر در سند تحول بنیادين آموزش وپرورش مطرح می شوند، 
درحالی که کدهای تأکید بر ايجاد فضا، ســاختار و نهادهای متناســب با کمیت و کیفیت 

شهروندان برای جذب و هدايت آن ها، در سند چشم انداز 20 ساله ديده می شود.
يافته هــای هدف دوم با پژوهش های قلتــاش )1391(، احمدی و همکاران )1397(، 
رضــوی و همکاران )1389(، امینی، صديق و قديمــی )1389( هم خوانی دارد. همچنین 
بــا پژوهش طباطبايی )1397( در بعضی مؤلفه ها هم خوانی دارد و در بعضی ديگر، مانند 
نامتعادل بودن و نامناســب بودن مفاهیم سیاسی در کتاب های درسی که اصلی ترين ابزار 
فیزيکی انتقال ديدگاه های نظام رسمی به دانش آموزان هستند، هم خوانی ندارد. درحالی که در 
يافته های مطالعة حاضر پرداختن به مفاهیم دگر خواهی و منفعت جمعی، مسئولیت پذيری، 
پايبندی، آزادی، عدالت سیاسی و اجتماعی، استفاده از ظرفیت ها و توانايی ها برای تربیت 
شهروند آينده در اسناد موردبررسی مورد توجه و تأکید قرار گرفتند، در پژوهش طباطبايی 
حضور مفهوم آزادی با فراوانی 5/8 درصد و مفهوم عدالت سیاسی با فراوانی 8/2 درصد، 

سهم پايینی از مفاهیم بررسی شده در کتاب های ابتدايی را به خود اختصاص دادند.
به نظر می رسد که اسناد تربیتی تا حدودی کلی و انتزاعی تدوين شده اند )هرچند در 
بخش هايی از ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش تا حدی به اهداف رفتاری نیز توجه 
می شــود(. برای رفع اين مشــکل، دخالت ديدگاه ها، اظهارنظرها و پیشنهادهای معلمان 
به عنوان نیرويی که به طور مســتقیم و مســتمر با دانش آموزان در ارتباط اند، در نوشــتن و 
طراحی تصمیم ها و دستورالعمل ها نیازی ضروری است. همچنین هر سند تربیتی که برای 
سنین جوان و نوجوان طراحی می شود، ضمن حفظ رويکرد دينی و ايدئولوژی حاکم بر 
کشور، محورهای هنری، زيباشناختی و تشکل های داوطلبانه، مانند گروه های موسیقی و 
تئاتر، و انجمن های داوطلبانه در آن اسناد ديده شود، تا ضمن ايجاد روحیة شاد و خالق، 

پايبندی بیشتری به ارزش های دينی نشان دهند.
درنهايت گرايش و تشــويق پژوهشــگران به پژوهش های تلفیقی بین محتوای اسناد 
رســمی و واقعیت های میدانی در حوزة تربیت، می تواند بین سیاســت حاکم بر تربیت و 

شرايط میدانی متربیان هم فهمی بیشتری فراهم آورد.
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