
  
  
  
  
  

  تربیت شهروند آینده                                                      
  ∗یحیی قائدیدکتر 

  چکیده
 بـه    دهه آخر قـرن بیـستم      ازینده، به موضوعی جدی برای مطالعه و پژوهش، بویژه          آ
آینده پژوهشی مورد بررسـی قـرار       در کنار مسائل متعددی که در       . ، تبدیل شده است   بعد
د، تربیت آینده، شهروند آینده و خصوصیات شهروند آینده، بسیار مورد توجه قرار             گیر می

، آینده را با هر رویکردی که بنگریم، توسـط شـهروندان            شود  میچه، تصور   . گرفته است 
نظـر بـه اینکـه      . این مقاله به روشن سازی این مفاهیم پرداختـه اسـت          . شود  میرقم زده   

-تـری اثـر مـی   ه پرورش آن از روندهای عمـومی شهروند آینده، خصوصیات وی و نحو 
-در بادی امر، آینده، روندهای آن، پیش فرض ها، اهـداف، گـرایش هـا، تـصویر            . پذیرد

 و مشکالت آینده و مجموعه اقـدامات در برابـر گزینـه هـای               پیشرفتهاپردازیهای آینده،   
 شهروندی  سپس بستگی شهروندی و تربیت و مفهوم      . آینده مورد بررسی قرار گرفته است     

به منظور احـصاء دیـدگاه هـای مختلـف دربـاره شـهروندی و               . توضیح داده شده است   
. خصوصیات شهروند آینده مجموعه پژوهشهای انجام شـده مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت               

نـده از سـه پدیـده جهـانی شـدن،            تربیت شـهروند آی    دهد  میمجموعه بررسی ها نشان     
 گفـت   تـوان   مـی ر است، به همـین لحـاظ        های دموکراتیک و فناوری اطالعات متاث     روند

  .شهروند آینده باید حداقل دارای سه خصوصیت جهانی، دموکراتیک و فناوری باشد
 تربیت شهروندی، شهروند آینـده، تربیـت آینـده، شـهروند جهـانی،              :ها  کلید واژه 

  شهروند دموکراتیک، فناوری اطالعات، تربیت شهروند آینده 

                                                           
  )yahyaghaedi@yahoo.com: ایمیل (عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم . ∗
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  مقدمه 
 در طرحهـای   تـوان   میه با انسان بوده است، این نوع نگرانی را در ابتدا            نگران آینده بودن همیش   

فیلسوفانی نظیر افالطون یافت که در عصر جدید خـود را در قالـب آرمـان شـهر گرایـی                      اتوپیایی
ـ   پروری و  آل  ایده تا همین اواخر مبتنی بر       ها  نگرانیاما عمده   . متبلور کرده است    یییش گـویی هـا     ب
یری را  اند و چنان کلی بوده اند که هرگونه تعبیـر و تفـس              به آن اقدام می کرده     دیبوده است که افرا   

نمونه بارزی از آن است کـه بـسیاری         ) 1566 -1503( نوستر اداموس    های پیشگویی. پذیرا بوده اند  
از تفسیرها را تاکنون پذیرا بوده و حتی بنیادی را برای آینده پژوهی های امروزی بـویژه در غـرب                    

 بـه عنـوان     1960 رشته آینده پژوهشی مدرن در سالهای دهـه          ).1382پور عزت،    (ته است قرار گرف 
و ) 1951(1  نوشـته پـوالک    "تصویر آینـده  "انتشار کتاب   . رشته ای کامالً شناخته شده مطرح گردید      

پـوالک از   .  آن اسـت    بـارز  از نشانه های  ) 1964 (2 نوشته جوونل  "هنر حدس زدن  " کتاب   همچنین
جوونل برای اولین بـار بـسیاری   . نده برای تحلیل فراز و نشیب تمدنها استفاده کرد      مفهوم تصویر آی  

 به  "انجمن آینده جهان  "  1966در سال   . از اصول آینده پژوهشی را تحت همان پوشش مدون کرد         
 سپس در میان سازمانهای مختلفی از این دست به یکی           و و دیگران تأسیس     3وسیله ادوارد کورنیش  

 و دیگران کلوپ روم را بنـا نهادنـد و در            4یس اولیور پی  1967در سال   . نها تبدیل شد  از بزرگترین آ  
تحلیـل  ".  به یکی از مؤثرترین و با نفوذترین گروههای آینـده پژوهـشی تبـدیل گردیـد             1970دهه  

پایه ریزی شـدو    5وری ها در دگرگونی های اجتماعی به کمک اگبرن        فناروندهای اجتماعی و نقش     
در سـال   ). 1972سون  کـ دی ("های ملی قوت گرفت   ریزی  برنامهانی دوم و پس از      با شروع جنگ جه   

 رواج  را اموری چون سناریونویسی و شبیه سازیهای کـامپیوتری بـرای آینـده         "رند" مؤسسه   1970
تـشکیل کمیـسیونی    . ی و بودجه بندی طرحها برای مطالعات آینده استفاده کرد         لفداد و از تکنیک د    

عطـف همـه      نقطـه      تـشکیل داد   2000و علوم آمریکا در خـصوص سـال         که فرهنگستان ادبیات    
 اینکه این کمیسیون بـه مطالعـات آینـده پژوهـشی      بویژه در مطالعات آینده پژوهشی بود، تهاپیشرف

در نهایت آن که آینده پژوهشی، دانشی است که در دهه پایانی قرن بیستم پدید . اعتبارعلمی بخشید 
 آینـده شناسـی      ای سنتی، تا حد زیادی بر اصـول علمـی تکیـه دارد،            آمده است و برخالف شیوه ه     

 به مثابـه گـزاره      بینی  پیش.  چندین رویداد محتمل در آینده می پردازد       بینی  پیشفرآیندی است که به     
ایاست که گویای احتمال نسبی وقوع برخی از روندهای کلی یا رشته ای از وقایع است در مقابـل                   

بر این اسـاس، آینـده شناسـی    . ت که امری یقیناً به وقوع خواهد پیوست        که دال بر آن اس     پیشگویی
بر این اساس، آینده    .  به معنای دقیق آن بر آن است که امری یقیناً به وقوع خواهد پیوست              بینی  پیش

بلکه تشخیص و تاحدی شفاف کردن راههـای ممکنـی          .  به معنای دقیق آن نیست     بینی  پیششناسی  
 از اینرو شناسایی آینده و انتخاب آینده مطلـوب و اعمـال نفـوذ             ،شود  می است که به آینده رهنمون    

مطالعات آینده پژوهشی فرآیندی اسـت کـه هـم          . کند  میبرای تحقق آن نقش سرنوشت سازی ایفا        
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 و دارای مفروضـات ویـژه   گیـرد  مـی ه شناسـی و هـم روشـهای آن را در بر      یا آیند  بینی  پیشکاربرد  
   ). 1978کورنیش، ( خویش است

  ای  مجموعه   است و اکنون    خود را طی کرده     تکاملی     روند  دانش آینده نگری   تاریخ تفکر و    
 و تحقیقـات    گـردد   مـی مبانی اولیه  فراهم شده است که در آینده پژوهـشی خالصـه               قابل اتکاء از  

مطالعـات  "این رشـته گـاهی اوقـات        . هدفش مطالعه منظم آینده است     که جدیدی پدید آمده است   
. شـود  مـی  نامیـده  "آینـده پژوهـشی  " و  "پیرامون آینده  تحقیقات  " ،"، قلمرو آینده  " پژوهشی آینده

. مـل و مطلوبنـد    حتی ممکن، م  ها  آیندهو ارزیابی    ، آزمون ، ارائه ع،آینده پژوهان به دنبال، کشف ابدا     
  زی و در انتخاب و پـی ریـ         دهند  میقرار   آنها انتخابهای مختلفی در خصوص آینده فراروی انسانها       

   ).1994 بل، (کنند میترین آینده به آنان کمک مطلوب
 را بـر آن       اسـت و کـار خـود        مفروضاتی را شکل داده      خود،  وهشی در مسیر تکامل   پژآینده  

ماهیـت علمـی ایـن      . است این مفروضات البته از دیدگاه  بسیار قابل مناقشه هستند           اساس بنا کرده  
انسانها پیگیـر طرحهـای خـود       ) 1 :رخی از آنها عبارتند از       ب کنند  میرشته را با چالش جدی مواجه       

-نمونـه ) 3 .زمان به صورت یکطرفه و بی بازگشت به پـیش مـی رود            ) 2 .بوده و هدف گرا هستند    
آینده به  ) 5 .تفکر برای و در مورد آینده مهم است       ) 4 .هایی از آینده در حال و گذشته وجود ندارد        

نتایج آینده تـا حـدودی متـأثر از اقـدامات            )6 ).1981آمارا،  (طور کامل از پیش تعیین شده نیست        
به سبب اثرات عوامل و متعدد بر روی یکدیگر، بر مطالعـات آینـده بایـد    ) 7 .فردی و جمعی است   

  ).1985، لی 1994بل، ( بهتر از بقیه اندها آیندهبعضی از ) 8 .دیدگاه کل نگر حاکم باشد
سـطح   آینده نگـاری در        50انجام داده و طی آن تجربه       ) 2005( که ناظمی    ای  مطالعهبر اساس   

تـشخیص  )1:مـی گیـرد    در نظـر      را  هدف عمده برای آینـده نگـاری       12.  را بررسی کرده است    دنیا
اری تکنولـوژی   گـ و پروژه ملی آینده ن    ) 1996(فناوریهای کلیدی نظیر برنامه رادار تکنولوژی هلند        

 بینـی   پـیش  )3. ص فناوریهای عام در حال پیدایش      تشخی )2 .2001 ترکیه در سال     2023 انداز  چشم
، مطالعه توسعه جهانی علم و تکنولوژی با        2012ظهور و وقوع فناوریها نظیر برنامه ژاپن برای سال          

ها و ضعف ها نظیر  ایی قوت شناس)4 ).1998(مطالعه آلمان و ژاپن  و) 1998(ی فروش پیمایش دل
شناسایی پتانسیل ها نظیر مطالعات کشور آلمـان     ) 5 ).2001(های ملی تحقیقات صنعتی ایتالیا      اولویت

شناسایی نیازهای اقتصادی، اجتماعی نظیر رویکـرد       ) 6 ).1998(و آمریکا   ) 2000(، پرتغال   )1993(
. اریذاولویت گـ  ) 8. هاشناسایی تهدید ها و فرصت    ) 7 ).1997(و فرانسه   ) 1996(نیاز محوری ژاپن    

) 11 .سیاسـتگذاران گیـران و   اطالع رسانی بـه تـصمیم  ) 10. صادیاقت اطالع رسانی به بنگاههای) 9
   .انداز چشمساختن ) 12.  پژوهش و صنعتایجاد همکاری میان بخش
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آینـده  )1 :نده سه گـرایش عمـده پدیـد آمـده اسـت           یآ مطالعهدر زمینه   ) 1996 (6م اسالتر زعبه  
البتـه بـه ایـن دسـته        . سـازان   آینده) 3. )سناریویی(آینده گزینان   ) 2 ).آینده نگران  ( پژوهان تقدیری 

در این مدت روشـهای مختلفـی نیـز بـرای           .  حال نگران و گذشته نگران را نیز اضافه نمود         توان  می
 دسته تقسیم بندی    5 آنها را به     توان  می و آماده شدن برای آینده پدید آمده است که           بینی  پیش  درک،
برون یابی  ) 2. ی مختلف ها  آیندهبیه سازی   پایش الگوهای نوظهور به منظور ردگیری و ش       ) 1 :نمود

 هـای   تحلیـل ) 3 .که عمدتاً بر تحلیل روندهای گذشته و جـاری و رهگیـری آینـده اسـتوار اسـت                 
ای که عمدتاً بر دیدگاههای تاریخی استوار است و گونه ای گذشته نگری بازگشت جاودانه                چرخه

ی سناریوگزینی است و بر اسـاس       هم گرایی شهودی که گونه ا     )5. تحلیل هدف ) 4 . است "همان"
د متعـارف یـا کـامالً       ر بر اساس هیچ رویکرد عقالنی یعنی مبتنی بر خـ          توان  میاین روش آینده را ن    

  ).2004مانی وردس،  ( کردبینی پیشآگاهانه و هدایت شده درک و 

 را به چهار دسـته کلـی تقـسیم بنـدی             ها  این روشها و خرده روش     توان  میدر یک دسته بندی     
 یپردازیهای تحلیلی فلـسفی نظیـر اتوپیـا        آینده)2های فرا طبیعی     پیشگوییها  و     غیبگویی)1  :دنمو
لدون، خفلسفی نظیر ابن     -تاریخی )3 ). 1378 ،زندیگ( مرسیه   2440، کندرسه و جهان     ر مو ستوما

شتر یـ ب تاریخی کـه      -ن های علمی  تبی) 4. تون، تافلر گا، هانتین م بی، فوکویا  ینگلر، تو ینمارکس، اشپ 
 در کنار پـژوهش هـا و   .به آن اشاره شد   ) 2005( و در گزارش ناظمی      زنند  میها به آن دست      دولت

انـسان بـه    . مطالعاتی که در مورد آینده، روندها، مسایل و تصویرپردازی آن صـورت گرفتـه اسـت               
یـن  در ا. ای قرار گرفتـه اسـت  عنوان عامل محوری هر گونه نقش آفرینی در آینده مورد توجه ویژه   

زمینه می توان هم به دیدگاههای فلسفی، تربیتی افالطون و ارسطو در یونـان باسـتان و دیـویی در                    
 ورزی خـود قـرار داده انـد و          سه تربیت شهروندی را محور اندیشه     دوران معاصر اشاره کرد که هر       
 همـین   نیز متوجه ) 2005(ولیزا  ، چیودو   )1997( ،  مریفیلد    )2002(مطالعات  افرادی نظیر بروکس      

مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه در صفحات بعدی مورد بررسی دقیق تـر          . موضوع است 
  .قرار خواهد گرفت

  

 ه آیندی از تصویرپردازیهاای مجموعه

 از آینده چند گونه و تو در توست و به عوامل متعـددی بـستگی دارد، برخـی از             تصویرپردازی
هـا و   آینـده تـصور مـی شـود، مجموعـه گزینـه      ی که برای مجموعه مشکالت: این عوامل عبارتند از   

، نقـش وجایگـاهی کـه بـرای         کنشی برای آینده تصویر شده است     اقداماتی که از لحاظ فلسفی و وا      
  :عمومی ترین تصویرپردازی به صورت ذیل است. شهروندان در آینده در نظر گرفته می شود
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ـ           )1 ا سوءاسـتفاده از اشـعار نوسـتراداموس        غلبه و تفوق نهایی غرب در تقابل تاریخی با شرق ب
 خطی بـا تکیـه بـر آراء هگـل، مـارکس و              های  تحلیلهای مبتنی بر     بینی پیش) 2 ).1382ت  زعپور(

، 1368زاده  ، لطیـف 1378زیبـا کـالم،   ( غرب شرق روستر و تفسیر دلخواه از آن باز هم برای تفوق 
بـر اسـاس    ) و اطالعـات  عـصر دانـش     (غلبـه مـوج سـوم       ) 3 ).1990، کـول  1381و1382احمدی  

 جابجـایی در ماهیـت      8 مـوج سـوم     ،7های پی در پی آلوین تافلر در کتابهای شـوک آینـده            بینی  پیش
های عمل به همـسوسازی رفتارهـا و واکنـش         سناریوی تافلر درباره آینده در       رسد  می به نظر    .قدرت

 و 9برخـورد تمـدنها  ) 4  .)1380برزگـر  (نجامـد ااجتماعی جوامع  دیگر با منـافع جامعـه امریکـا بی       
با سلطه فلسفی لیبـرال غربـی بـر آینـده            10پایان تاریخ ) 5. )2002هیوود(وی  قغلبه تمدن    بینی  پیش

 که  ند از منابعی صادر شده ا     تاهر کدام از تصویرهای فوق عمد      ). 1999 12 ، استربا   2000 11هیوود(
بـه  .  از آنها حمایت می کرده انـد      نیز و سرمایه عظیمی   ای عظیمی در اختیار داشته اند      توانایی رسانه 

ای  گفتگوی تمـدنها، نیـز گونـه      ) 6.  به طور وسیع در سطح دنیا منتشر شوند        اند  توانستههمین دلیل   
ی از آینده است که به دلیل عدم توانـایی واضـعان آن در انتـشار و گـسترش آن هنـوز           زرداپتصویر

لی در هر صورت یکی از مـسیرهای        نتوانسته است جای جدی در ادبیات آینده پژوهشی باز کند و          
  .محتمل است

 

 جموعه مشکالت اکنون و آینده جهانم

های ، گرچه ریشه در واقعیت    شود  میبسیاری از مشکالتی که برای اکنون و آینده جهان برشمرده           
یعنـی  . موجود دارد اما کم و بیش حمایت کننده یک یا چند مورد از تصویر پردازیهای پیشین است         

سبب بررسی و شمارش می شوند تا کدام تصویر محتمل ترین راه برای غلبه بر آن                مشکالت بدین   
 .مشکالت است

اسـت کـه    ) 2005(سرآمد همه این بررسیها، گزارش گروه هزاره دانشگاه سازمان ملـل متحـد              
 )3 کـاهش آب شـیرین      ) 2 رشد جمعیت جهان  ) 1 :کند  می فهرستآینده را به صورت زیر       مسایل

 انواع جدید   بیماریها و میکروارگانیزم های مصون یا بازگشت)  4 .  فقیر و غنی   افزایش فاصله بین  
) 9 تغییر وضعیت زنـان   ) 8 دینامیک انسان و محیط زیست    ) 7 تروریسم) 6ی  ساز تصمیم)  5.  آنها

رشـد  ) 12 تبهکاری سـازمان یافتـه    ) 11فناوری اطالعات   ) 10 برخوردهای مذهبی، قومی و نژادی    
 .تغییـر طبیعـت کـار     ) 15 وفراگیری ویـروس ایـدز      ) 14یروگاههای اتمی فرسوده    ن) 13 اقتصادی  

شمارد که برخی از آنها عبارتنـد از بحرانهـای کـالن             نیز مشکالت مشابهی را برمی    ) 1996 (تراسال
 بحران صلح، مناقشه و جنگ، بحران در نقش سازمان ملل متحد، چند پـارگی اجتمـاعی و                   جهانی،

در زمینه مـشکالت اکنـون و آینـده جهـان، ضـعف             . جهانی برخی از آنها هستند    مهای  ایتغییر پاراد 
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تربیت شهروندی و یا عدم وجود چنین تربیتی در بسیاری از کشورها به عنوان مشکل ذکـر نـشده                   
  .همواره به تربیت شهروندی به عنوان راه حل بسیاری از این مشکالت نگریسته شده است. است
  

  گزینه های آیندهمجموعه اقدامات در برابر

 : از دو زاویه نگریستتوان می در برابر آینده را دولتها اقدامات کشورها و 

  ریزی برنامهاز لحاظ فلسفه ) 1
 حـال نگـری و      توان  میکه   تقسیم بندی شده،     آینده گزینی و آینده سازی    آینده نگری،   به  این گزینه   

 و در فرآینـد     کنـد   مـی ه آینده مسیر خود را طی       آینده نگران معتقدند ک   . گذشته نگری را هم به آن افزود      
 تـوان   مـی  اجتمـاعی را ن    قایعاما کلیه و  .  و افق آینده را فراموش نکنیم      انداز  چشم باید همواره    ریزی  برنامه
برنامه ریزان آینده گزین، معتقدند که      .  تصویر ماتی را  از آینده تصویر نمود        توان  میصرفا  .  کرد بینی  پیش

 برای انتخاب یک ریزی برنامهیفه ما ظویژه شقوق تجربه شده و وه ، بکند می را طی آینده شقوق مختلفی
 آنـرا بـه هـر صـورتی کـه           تـوان   مـی  معتقدند که آینده اکنون با ماست و         سازان  آینده  .یا چند شق است   

نده  تصویر کامالً شفافی از آیتوان میآنها مهندسین اجتماعی ایی هستند که معتقدند که . ساختبخواهیم 
حال .  به حال گرایان آینده نگر و حال گرایان جاری تقسیم بندی کردتوان میحال گرایان را . ترسیم کرد

 بنابراین بر این باورند .رسند هستند، خکنند میگرایان جاری از موقعیتی  که امور دارند و راهی که دنبال     
ا بیانجامد و بیشتر احتمال دارد که آنها        بعید است که به بهتر شدن آنه      که هرگونه مداخله در روند وقایع       

.  سوار بر موج شوند، بدون آنکه وقایع را از جـای خـود حرکـت دهنـد                 کنند  میآنها سعی   . را بدتر کند  
ند تحت مـدیریت حـال گرایـی ادامـه          توان  میتنها سازمانهایی   . فلسفه مدیریت آنها محافطه کاری است     

 حمایت شوند و بقاء آنها ارتباطی به عمل کردنشان          انه یار از طریق حیات دهند که توسط محیط خود و        
ی خصوصی مورد حمایـت دولـت از ایـن          رانحصدانشگاهها، ادارات دولتی و شرکتهای ا     . نداشته باشد 

اما معتقدند آینـده    . تعیین شده ای اعتقاد ندارند    پیش  حال گرایان آینده نگر، گرچه به آینده از         . دست اند 
ی است که امروز انجام می دهیم، بنابراین اگر امروز بهتـرین باشـیم،              عالیتهایفنتیجه مجموعه اقدامات و     

  . بطور قطع آینده نیز همین خواهد بود
 و بر این باورند که امور از بـد  دهند میگذشته گرایان وضعیت گذشته را نسبت به حال ترجیح          

ایـن تقـسیم   . دهند می نشان  بنابراین آنها در برابر در تغییرات مقاومت   .به سوی بدتر شدن می روند     
مکانهـای   ممکن است ترکیبی از آنها را اتخاذ کنند و در زمان ها و            دولتهابندی مرز قاطعی ندارد و      

  .مختلف برخی از آنها بر برخی دیگر غلبه داشته باشد
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  واکنشهااز لحاظ مجموعه ) 2
 هـای  بینـی  شپـی یکـی از  بـه  واکنش منفعل، زمانی که دولتی، خود را نـاتوان از رسـیدن     .1

 زیرا خـود را در حـدی نمـی          .حالتی در پیش خواهد گرفت    چنین   احتماالً   .متحمل بداند 
 نظاره گر خواهد بود، تفـاوتی   اینها صرفاً.  همنوا شوند ی محتملی بینند که حتی با مسیرها    

   . نامید تماشاچیان تقدیریتوان میرا اینها .  که به کدام مسیر کشانده شوندکند مین

 و جوامعی که یکی از مسیرهای آینده را می پذیرند و خود را در حـد و                  دولتها،  همنوایی .2
 که هرچه بیشتر به آن مسیر نزدیک        کنند  میاندازه تحقق آن را به شمار می آورند و سعی           

 . در دسته آینده گرایان قرار دادتوان میشوند، اینها را 

ا مـی پذیرنـد و نـسبتاً بـه آن      شده ربینی پیشک مسیر یواکنش فعال، جوامعی که کلیات     .3
 سهم خود را از منابع آینده افزایش دهند و جایگـاه خـود را               کوشند  میولی  . اعتماد دارند 

 .در آن مسیر ارتقاء دهند و حتی اگر بتوانند بخشی از آن مسیر خود طی نمایند

قف واکنش خالق، اشاره به جوامعی دارد که به عمق استراتژی تصویر پردازی از آینده وا               .4
استفاده از ایـن واکـنش متـضمن وقـوف بـر قواعـد بـازی و برخـورداری از             . می گردند 

 قواعـدی کـه     .توانمندی کافی برای بـرهم زدن آن و پـی ریـزی قواعـدی جدیـد اسـت                 
ایـن  . کند  می را مجبور به واکنش اصالحی       ضرورت آگاهی از آنها، واضعان تصویر پرداز      

تصویری که شالوده تـصویر     . ب قابل اجرا است   مهم از طریق ارائه تصویری متمایز و رقی       
 . یافته کشور یا کشورهای پردازش کننده تصویر را در هم شکنندپردازش

در عـین   . های موجود اعتمـاد کننـد     توانند به تصویر    می جوامعی که ن   ،واکنش آشفته حال   .5
 یعنـی در  . حال از توانمندی کامل برای مقابله و ارائه تـصویر جدیـد برخـوردار نیـستند               

 دربـاره   انـد   توانـسته تـر اینکـه ن     اما  مهم  .  ندارند بخشهایی توانمندی دارند و در      بخشهایی
استراتژی ملی خود به اجماع نظر عقالنی و منطقی دست یابند به همـین دلیـل مجموعـه          

 .  دهند می را در زمانهای مختلف نشان واکنشها

 

  بستگی شهروندی و تربیت به انسان   
بـه  .  در نظرات فالسفه تربیتی مالحظه کـرد       توان  مییت را در بادی امر      بستگی شهروندی و ترب   

فلسفه سیاسی ارسطو نیز بـه   . شود  میاد تربیت پی افکنده     بنی تنها بر    13نظر افالطون شهر زیبا و نیک     
ام نیـز   بنتـ بـرای   . ده است که آن نیز از طریق تربیت ممکن اسـت          کر ای  ویژهزمامدار خردمند توجه    

 کـه ایـن     کند  مید و روشنگری و آزادی اندیشه و گفتار و آزادی فرد تاکید             ر بر خ  یبتندموکراسی م 
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دیویی بـستگی دقیقـی بـین تربیـت و دموکراسـی برقـرار              .  از راه تربیت امکان پذیر است       تنها همه
 از نظـر هگـل نیـز تربیـت    .  که از سر آگاهی باشـد داند میهایی را پایدار  کند و تنها دموکراسی می

  . ز جنبه فردی و رسیدن به آزادی استحقیقی گذر ا
امی های حکومتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظـ        جوامع باتوجه به ماهیت و زیرساخت     

اگرچه تصویری کـه هریـک از کـشورها از تربیـت بـه              . آفرینند هریک تصویر خاصی از تربیت می     
 آنین عنـصری کـه بـدون         ولی مهـم تـر     .هاستتهای آن  وابسته به ماهیت و زیرساخ     دهند  میدست  
  ،پردازنـد   میکه به هدایت و راهبری جوامع       ند  ، انسانهایی ا  نماید  نمییابی به اهداف امکان پذیر      دست

بنابراین همزمـان بـا ارائـه      .  قرار دارند  انسانها،از اینرو در هسته مرکزی  تصویر کالن از نظام تربیتی          
). 2000 14آلتریختر و الیـوت   ( شود  میساخته   تصویر شهروند مطلوب نیز بر       ،تصویر از نظام تربیتی   

 و افق زمانی و مکانی برای حرکت آنهـا بـه            اند  گرفتهتصویر شهروندانی که امروز در مدارس جای        
 15وربا اینکه پژوهشگرانی چون مک بیث و مورتیمـ        .  ها فراگسترده است   آل  ایدهمطلوب ها و    سوی  

عصری شده ایـم کـه آکنـده از علـوم پیچیـده و              بر این باورند که در روز کار حاضر وارد          ) 2001(
  .فناوری فوق پیشرفته است و ما دانش الزم برای پرورش کودکان را در اختیار نداریم

 از طریق تعامـل سـه گانـه    انسانهاهر زندگی نیز نیازمند تصویری کالن و طرحی کلی است که         
ز سوی دیگر اگر این پیش فرض       ا). 2002 16بروکس (پردازند  میفرد، جامعه و تربیت به ترسیم آن        

پذیرفته شود که جوامع نیز ماهیتی انسانی دارند، آن ها هم برای زندگی خود بایـد تـصویری را در                    
رسیدن به چنین تصویری فقط از طریق طراحـی نظـام تربیتـی اندیـشیده و دارای                 . خود رسم کنند  

  . ی روشن، مبتنی بر آینده پژوهشی مقدور استانداز چشم
، دهـد   مـی تلف دیدگاههای متفاوتی در خـصوص آنچـه کـه شـهروندی را تـشکیل                جوامع مخ 

 و وظایفی که آنان باید برای دستیابی به ایـن حقـوق انجـام               شود  میحقوقی که به شهروندان اعطاء      
کننـد، امـا     های مختلفی از شـهروندی ارائـه مـی        فرهنگهای سیاسی برداشت  اگرچه تمام   . دهند، دارند 

(  نیز وجود دارد، الگـوی سـنتی شـهروندی حلقـه هـای کلیـدی تابعیـت                    مشترک معینی  های  جنبه
 -و یـک زمینـه سیاسـی      ) خانواده هـسته ای، ایالـت، دولـت، ملـت          ( کند  میرا شناسایی   ) وفاداری
 از ارتباطات عمدی بین مردمی است کـه مـی خواهنـد از حالـت                ای  مجموعهشهروندی   .اقتصادی

 منـزوی، فقیرانـه و بـدور از پـاکیزگی و بـه صـورت                طبیعت یعنی حالتی از زندگی که به صورت       
از اینرو شهروندی نوعی قرار داد اجتمـاعی اسـت کـه هـدف              . حیوانی جریان دارد، اجتناب ورزند    

 و ضرورتا به این امر می پردازد که افراد جامعه            است اصلی آن ارتقاء رفاه و امنیت در سطح جامعه        
دارای ماهیـت دوگانـه     شهروندی  ). 17،1997مریفیلد( ندچگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برس        

ماهیت اجتماعی به این نکته اشاره دارد کـه شـهروندان چگونـه بایـد بـا          . اجتماعی و سیاسی است   
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گرچه هر  . یکدیگر تعامل کنند، در حالیکه جنبه سیاسی آن به تعامل شهروندان با دولت اشاره دارد              
لیـزا و   (ر یـک جامعـه دمـوکرات اساسـی هـستند            دو جنبه برای یک شهروند جهـت مـشارکت د         

بر آنند که انسان    و   دانند  میافالطون و شاگردش ارسطو انسان را جانوری شهری         . )2005،  18شیودو
به طبیعت اجتماعی است و جامعه زمینه تحول طبیعی اوست، خردمندی از ویژگیهای حقیقی چنین   

سی نیازمند شهروندانی آزاد و برابـر اسـت و          برای درک جامعه ای با زمینه دموکرا      . شهروندی است 
ام نیـز دموکراسـی را از ویژگیهـای جامعـه و شـهروند              تـ ین. قانون محور حکومـت سیاسـی اسـت       

اما در عین حال ادامه دهنـدگان راه        . ام و توکویل نگران استبداد اکثریت هستند      تینگرچه  . شمارد  می
د و روشنگر و دارای اندیشه آزاد و آزادی         دموکراسی هستند و در دموکراسی آنها شهروندان خردمن       

هگل . شمارد  میدیویی نیز دموکراسی و عقالنیت فردی را از خصوصیات شهروندی           . فردی هستند 
نیز به جنبه اجتماعی آدمی و آزادی حقیقی که در گروه پدید آمدن جامعه ای است که آدمیان را از                    

جوی آرمانهای اجتماعی را در آنـان پدیـد         بند سود شخصی وارهاند، روح اطاعت از قانون و جست         
پیرامـون سـه   آینـده  مقوله شهروندی یـا شـهروند مطلـوب      ).71 -131 ،1375، نقیب زاده( آورد 

  مشارکت در امور اجتماعی) 2مسئولیت پذیری اخالقی و اجتماعی ) 1 :موضوع به بحث می پردازد
  ).200به نقل از چیودو وینرا،  1999 19کوک(سواد سیاسی ) 3  و

  

  مرور سوابق پژوهشی تربیت شهروندی
 ،2000 20لـی (ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشم گیری با مقوله شهروندی گره خورده اسـت                

) 2001(م پریـور  زعـ تربیـت شـهروندی بـه    ) 1998 23مک الرن ،221992دنیسون ،  2001 21پریور
هـایی کـه    وضـات و چارچوب    تـصویری، اصـول، مفر     عبارت است از تجلیات کالمی، نموداری و یا       
 فعالیتهـای تربیت شهروندی بـه آن بخـش از         . دانند  میمتخصصان برای تربیت شهروندی ضروری      

 را بـرای عـضویت در        که در اشکال رسمی و غیر رسمی افـراد یـک جامعـه             شود  میتربیتی اطالق   
 تربیـت    فلـسفه اصـلی    ، ملـی  انـداز   چـشم در  ). 24،1991تـورنی پورتـا    (کند  می سیاسی آماده    جامعه

قاصدی چون وفاداری به ملت، افزایش دانـش و آگـاهی افـراد از تـاریخ و                 مشهروندی دستیابی به    
 قدرت و اقتدار سیاسـی، تـسلیم شـدن در            به ساختار مؤسسات سیاسی، ایجاد نگرش مثبت نسبت      

القـه،  برابری، ع    اعتقاد به ارزشهای بنیادین جامعه نظیر تساوی،        مقابل قانون و هنجارهای اجتماعی،    
  ).25،2001هودسن(و مهارت در تجزیه و تحلیل ارتباطات سیاسی است مشارکت سیاسی 

 امـا  .)2005چیودو و لیـزا، (گرچه بنیادهای اساسی شهروندی در خالل سالها تغییر نکرده است         
حوادث و روندهای مختلفی که در دنیای معاصر حادث شده است، به موضـوع               به دلیل رویکردها،  

وری آن است که    فات  ظلب کشورها تبدیل شده است، رویکردهای قرن جدید و مالح         روز برای اغ  
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تر آماده کـرد     های زندگی با تغییرات سریع    وان را برای چالشها و عدم قطعیت       مردم ج  توان  میچگونه  
  ). 1998 26ایچیلو(

ه و  را نباید دست که گرفت، بسیاری از کشورها متعهد به اصالحات عمده در مدرس27اثر هزاره
 تربیت شـهروندی قـسمت      .اند  شده 2015 و   2010،  2004برنامه درسی در زمانهای مشخص آینده       

 این تعهد منجر به بسیاری از بررسیهای معطـوف بـه سـال دو               . از این فرآیند اصالح است     ای  عمده
سوال های اساسی . مطالعات دو دهه آخر قرن بیستم بوده است ای  دوره زمانی.هزار میالدی گردید

  . در مورد شهروند خوب است ها همان سوال اساسی و بنیادی گذشته  شده در این بررسیرحط
 28المللی ارزشـیابی و پیـشرفت تحـصیلی         مطالعه تربیت شهروندی انجمن بین     در گزارش اخیر  

 هـستند کـه چگونـه       مـشغولی عمیـق      و دل  صر دارای این نگرانی   اآمده است که تمامی جوامع مع     
شهری و شهروندی آمـاده کننـد و راه و رسـم مـشارکت در                  زندگی   برای  ن را نوجوانان و جوانا  

 ت گزارش آمده است کـه تربیـ       ندر همی ).  1991تورنی پورتا،   (ل اجتماعی را به آنها بیاموزند       ئمسا
ها بـوده   ز کـشور  شهروندانی فعال و مؤثر یکی از هدفهای مهم و کلیدی در برنامه درسی بسیاری ا              

  ) . 1991 ،29کندی(است 
 دانـش و    آمـوزان   دانـش  که آموزش و پرورش عمومی بایـد بـرای           کند  میگرچه هیچ کس رد ن    

د مشاغلی را بدست آورنـد و در اقتـصاد امـروز مـشارکت نماینـد،                نمهارت را تدارک ببیند تا بتوان     
  را بـرای   آموزان  دانشبسیاری از مردم معتقدند مدارس باید مهارت ها و ارزشهایی را یاد بدهند که               

. NCLC, 2004( 30(های ملی آماده سـازد  ی و ایالتی و سیاستمحلمشارکت در زندگی اجتماعی، 
 بـرای   تـر   اساسـی  مـسئله ای      صرف نظر از درک اهمیت تربیت شهروندی و ضرورت توجه به آن،           

 .  در واقع خصوصیات و ویژگی شهروند مطلوب استراناغلب کشورها و صاحب نظ

 امـا    ،رده انـد  سفه و فالسفه تربیتی و مربیان خصوصیاتی را بـر شـم           گرچه از دیرباز تا کنون فال     
ی قرن گذشـته و  پیشرفتهانظربه دخالت عوامل متعدد در تعیین خصوصیات شهروندی و بحرانها و      

جدید، پژوهشگران به طور مجزا و از طریق بررسیهای میـدانی بـه دنبـال احـصاء و ویژگـی هـای                
خـرد جمعـی تـصویری از      از طریق تکیه بـر    توان  می) 2005 (31سباموم ن زعبه  . شهروندی بوده اند  

احی سراسـر   مدرسـه نـو  22، از  NCLC،2003 در طی تابـستان . شهروند مطلوب را بدست آورد
هایشان به عنوان قسمتی از اقدامات خـود جهـت آمـوزش شـهروندی را               کشور برای تکمیل بررسی   

که عده زیادی از شرکت کنندگان در بررسـی          دهد  میخالصه یافته ها نشان     . مورد بررسی قرار داد   
 جهـت   آمـوزان   دانـش هایی بـرای    مهم است و تقریباً همه آنها فرصـت        که تربیت شهروندی     ه اند گفت

اغلـب  .  نیاز دارند را ارائـه کـرده انـد         اثربخش که شهروندان    مهارتهایی و   دانشهااکتساب برخی از    
 تعلیمـات   های  دورهک موضوع درسی در     نواحی آموزش و پرورش تربیت شهروندی را به عنوان ی         
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وان سـازی مـردم جـ     هاین تعهد آشکار بـه آمـاد        علیرغم     با این حال     نظر گرفته بودند،    در 32مدنی
 نظـامی بـرای ارزیـابی میـزان موفقیـت           ، تعـداد کمـی از ایـاالت       ،دموکراسـی  جهت مـشارکت در   
   . تالشهایشان داشتند

NCSS33 )1994 (     دانش، تفکر، تعهد و    : کند  میهروند مطلوب ارائه    چهار عنصر را برای یک ش
در مورد ) 2001( 35ارزشیابی موفقیت تحصیلی المللی بینرسی که بوسیله موسسه در یک بر 34عمل

 آموزان  دانش که   دهد  می نشان   ، ساله صورت گرفته است    14 آموزان  دانشتربیت شهروندی بر روی     
اما این درک غالباً سطحی     . دی دموکراتیک دارند  در اغلب کشورها درکی از ارزشهای مؤسسات بنیا       

و تعامـل    36 در ارتقاء دانش مدنی    کنند  میمدارسی که به صورت دموکراتیک عمل       . و کم مایه است   
بایـد   37 موافقنـد کـه شـهروند خـوب    آموزان دانش.  با یکدیگر اثر بخش ترین بوده اند     آموزان  دانش

 38دیگر اشکال زنـدگی مـدنی     در تمایل داشتند    آموزان  شدان. پایبند به رأی دادن و مطیع قانون باشد       
 کـشورهای   آمـوزان   دانـش نـد،   ننظیر گرد آوری پول برای مسائل اجتماعی یا نیکوکاری مشارکت ک          

در مطالعه برا ی تحلیل شهروندی و اخذ نظـرات          . مختلف تقریباً به مؤسسات دولتی اعتماد داشتند      
 نـوع   آمـوزان   دانـش ، مشخص شد کـه      )2005 و لیزا،    چیودو( درباره مفهوم شهروندی     آموزان  دانش

 در قالـب آن بـه دیگـران         تـوان   مـی ی است که    عریفبه نظر آنان شهروندی بهترین ت     . ددوست هستن 
 14 کودکـان    ،در آن بررسـی   . توافق نـدارد  ) 1990،  39دامون( بررسی    با  نتایج  این البته. خدمت کنند 

ه بودند   و برخی از آنها اعالم کرد      دهد  مییچ معنی ن  ساله نشان داده بودند که شهروندی برای آنها ه        
) 1999 به نقل از کـر  401991، دامرل1999دامون (شان ندارند  اکه هیچ تمایلی به معرفی شهروندی     

تمایـل دارنـد در جامعـه شـان          آمـوزان   دانـش گرایانه در این مطالعه نـشان داد کـه           انسانهای  پاسخ
ادراک والـدین نیـز از   .  از شهروندی درک خوبی داشتند     نآموزا  دانش. مشارکت کرده و سهیم باشند    

آنها معتقدند کـه موفقیـت ملـی بـه خـصوصیاتی نظیـر اعتمـاد بـنفس و                   . شهروندی اخالقی است  
معتقـد اسـت کـه      ) 2004 (NCLC،  )41،2002پانگل و پانگل  ( پاسخگویی شهروندان وابسته است   

 به محتوای دانش مدنی نیز      ،دنی احتیاج دارد   م تاتیبها و تر  ازه که به مهارت    اند یک دانش آموز همان   
 مـدنی بـر     تیبـات  مهارتهـا و تر     دانـش، .  شـود   جـو  احتیاج دارد تا شهروند دموکراتیک و مشارکت      

 اهمیتـشان   ند و  و باید در ابتدا دوران کودکی آغاز شو        کنند  می و یکدیگر را تقویت      هشدبنا  یکدیگر  
 طریق تجارب مرتبط با مدرسه و خارج از آن پرورش ند ازتوان میاینها . یکسان در نظر گرفته شوند  

 با دانـش یـا عالقـه کمتـر در            از دبیرستان  آموزان  دانش که   دهد  میدر عین حال شواهد نشان      . یابند
 .مورد دولت و امور سیاسی فارغ التحصیل می شوند

  نزدیک به یک سـوم 42 مشارکت مدنیطبق بررسی مرکز اطالعات و تحقیق بر روی یادگیری و  
 1998 سیکل اول دبیرستانی درکی بنیادی از اینکه چگونه دولت ایاالت متحده در سال آموزان دانش

 نسبت به مشارکت در تصمیمات سیاسی عمومی که آموزان دانش هعالوه  ب. ندارند،عمل کرده است
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رنـوول و    به نظر کو   .)43،2002لی واین و لوپز   ( عدم تمایل نشان دادند      ،کند  میشان را متأثر     ا زندگی
  . شهروند خوب کسی است که بتواند علیه ابهامات قدرت اعتراض کند،)2006 (44دارداستو

 هـشت هـدف     ، مـیالدی  2015در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحـد معطـوف بـه سـال               
سایر اهداف نیـز    . گنجانده شده است که سرآمد همه آنها دسترسی عمومی به آموزش ابتدایی است            

نظیر ارتقاء برابری جنـسیتی و توانمنـد سـازی          . دنموزش و پرورش مربوط می شو     به گونه ای به آ    
در ارتباط با دسترسی عمومی به آموزش ابتدایی بیان شـده           ... . میر کودکان و    و  زنان، کاهش مرگ    

 دختران و پسران به طور یکسان باید قادر باشند یـک            ، کودکان همه کشورها   2015است که تا سال     
در این زمینه توجه جدی بـه بهبـود کیفیـت تربیـت             . ه ابتدایی را به پایان برسانند     دوره کامل مدرس  

تربیـت  .  بتوانند به خوبی فکر کنند و به خوبی یاد بگیرنـد           آموزان  دانششده است به این منظور که       
.  برای رسیدن به سطحی از رشد اقتصادی الزم است          و خوب برای توانا شدن کشورها توسعه     کیفی  

 45دپارتمان اطالعات عمومی سازمان ملل متحـد      ( و دختران جزیی از این برنامه است         آموزش زنان 
2006.(  

آمـوزش و   . انـد  برنامه تربیتـی خـود را تنظـیم کـرده         در همین راستا تقریباً اکثر کشورهای دنیا،        
هـای   ویژگـی     نیـز   را بر همین اسـاس و      "1400برنامه آموزش و پرورش ایران      "  ایران نیز  پرورش

 خود را بر همین اسـاس تـدارک دیـده اسـت             انداز  چشمدولت هند   . د تنظیم کرده است   خاص خو 
سواد آموزی برای همه ویژه هنـد و دولـت   : توضیح داده شده است   تعیین و    ،) 2006، 46سبرامانیان(

که قصد کرده است طرحی متفاوت از عمل برای اجـرای رسـالت      ) میالدی2020معطوف به   (است  
، بلکه به منزله انتقال دانـش       دهد  می معنی   بیتسواد آموزی نه فقط تر    . درآوردسواد آموزی به اجرا     

نابع برای توسعه کـشور و نیـز         ارتباطی و توانایی بهبود محیط و استفاده از م         مهارتهایجهت بهبود   
 همـه سـطوح     . ارزشهای اجتماعی باید حاصـل شـوند        و کیفیت زندگی باید بهبود یابد    . هاست توده

 متوسـطه، آمـوزش    آمـوزش بزرگـساالن، ابتـدایی،      تربیـت اجتمـاعی،  ،یت عمـومی تربیت نظیر ترب  
هدف . ، باز آموزی استخدامی را مد نظر قرار دهد     473دانشگاهی، آموزش برای مهارت آموزی مجدد     

برنامـه  . اسـت تربیت شهروندی در تایلند برای هزاره جدید، زندگی با صلح و سـازش در جامعـه                 
را با عملکرد بیرون از کالس، تحقیق، فوق برنامه و فعالیت هـا تلفیـق      مدارس ارزشهای شهروندی    

اسـترالیا،   در بررسی ویژگیهای شـهروند خـوب در  ) 2000، 48پیتی گاناوات و سوچی وا (کرده اند 
در . شـده اسـت   عمل مشارکتی و درک و فهم مـدنی اسـتخراج             سه مفهوم کلی در حوزه اجتماعی،     

 رفتارهای اخالقی و پذیرش تنـوع    نسبت به رفاه و آسایش دیگران، مقوله اجتماعی عالقه و نگرانی    
در مقوله عمل مشارکتی، مسئولیت های خانوادگی، توانـایی بررسـی ایـده هـا و عقایـد                  . قرار دارد 

حلی قـرار دارد    مختلف، توانایی اتخاذ تصمیمات معقوالنه و مشارکت در مسایل مدرسه یا جامعه م            
 از   و آگـاه  جاری جامعه و جهان  حوادث و رویدادهای نی آگاهی از مد فهم  و در مقوله درک و
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: ویژگیهای ذیل برای شهروند خوب کانادایی امضاء شده اسـت          .عملکرد دولت گنجانده شده است    
 گوش دادن سـازنده بـه       ،ها و تضادها  ارکت با دیگران، احترام به تفاوت     توانایی برای مذاکره و مش    ) 1

اطمینان و جرأت برای فراکنشی     ) 2 .ها ردن اطالعات و بیان عقاید و ایده      و توانایی بدست آ    دیگران،
  دانـش دربـاره امـوری   )  3. ت پـذیری یعمل کردن، داشتن عقاید مستقل، عمل مـستقالنه و مـسئول      

عملکرد دولت ملـی و محلـی، آگـاهی از عقایـد و دیـدگاههای               ،   سازمان یافتن جامعه    چون نحوه 
 مؤسسه گـالوپ    .)1996،  49بورن(ور، ایدئولوژی و فلسفه سیاسی      اساسی احزاب سیاسی عمده کش    

 50 فناوری ارتباطـات و اطالعـات   دانش آموز استفاده از رایانه و744ی از نجدر یک نظر س  ) 1997(
 بر اساس بررسی ایی دیگـر در ایـاالت متحـده            .را از مهمترین خصوصیات شهروندی دانسته است      

ذکر فناوری ارتباطات و اطالعات  و ویژگیهای شهروندی اهداف یکی از محورهای اصلی) 2005(
هـای  مـیالدی مهارت  2000در یـک بررسـی در سـال     وزارت آموزش و پـرورش ایتالیـا  . شده است

هـای   و مهارتICT مـیالدی  2001قبرس در سال . شمارد میارتباطی را از ویژگیهای انسان مطلوب     
 آموزش ).2005به نقل از نوسبام  ( کرده استبرقراری ارتباط را از ویژگی های شهروند خوب ذکر     

هـای دموکراتیـک نظیـر حقـوق بـشر،           و مهارت  فناوری ارتباطات و اطالعات   و پرورش اسلونی نیز     
پـذیری،    وحدت، رشد شخصی، فرصـتهای برابـر، آزادی، مـسئولیت          ،  هل و تسامح  سا ت  گرایی،ثرتک

بـر اسـاس گـزارش      ). 1999،  51زدرانس( یژگیهای شهروند خوب برشمرده است    هویت ملی را از و    
آمـوزش و پـرورش هلنـد توانـایی حـل مـساله را از           ) 2000(اروپایی کیفیت آمـوزش در مـدارس      

که مهـارت فنـاوری      دهد  میها نشان   ن بررسی ای  مجموعه. ویژگیهای شهروند مطلوب برشمرده است    
 . های دموکراتیک، از مهمترین ویژگیهای شهروند آینده استاطالعات و مهارت

 

  شهروند آینده ربیت ت
در نهاد آموزش و پرورش کسانی را در اختیار داریم که باید برای زندگی آینده تربیت شوند و                  

بـه  . داشـته باشـد   طبیعی است که در این میان باید همواره نظام آموزش و پرورش نگاهی به آینده                
ـ ده را تحلیـل     را شناسایی کند، شـرایط زنـدگی در سـال هـای آینـ             گونه ای که بتواند آینده       . دنمای

 آموزشـی  فعالیتهـای  ریـزی  برنامهمشکالت، نیازها، مقدورات و محدودیت ها را فهرست کند و در      
هـا ایجـاد کنـد کـه بتواننـد از           هایی در آن   آموزان توانایی بخشد و توانایی      دانشخود با این هدف به      

ان چاره اندیشی نماینـد و      های آینده بهتر استفاده نموده و برای حل مشکالت و حل نیازهایش           فرصت
 دورنمای آمـوزش و پـرورش را در آینـده           توان  میاگرچه ن .  آینده را تدوین و اجرا کنند      های  برنامه

های اصلی    گرایش توان  می کرد، اما    بینی  پیشحتی برای یک دهه یا یک نسل به طور دقیق ترسیم و             
ستند، بلکـه در تعیـین      را که نه تنها در مشخص کردن سمت و سوی آموزش و پرورش دخیـل هـ                

 تـوان   مـی دو جریان اصلی را     ). 1990وازی،  (ی نیز موثرند را نیز تشخیص داد        مسیر توسعه اجتماع  



  1385 سال پنجم، پائیز ،17شمارۀ  آموزشی،فصلنامۀ نوآوریهای   

                               

 

196

. ست و دیگری جریان بحران ها و مـشکالت        پیشرفتهادر این راه مورد توجه قرار داد، یکی جریان          
ت موجود بر سر    گاهی مشکال . البته بسیار مشکل است که مشخص نمود کدام موجد دیگری است          

راه بشر منجر به خلق دانش و فناوری شده و گاهی نیز دانش و فنـاوری مـشکالتی را بـرای بـشر                       
، در ترسـیم آینـده آمـوزش و پـرورش بایـد هـر دو را                 رسـد   میاز اینرو به نظر     . پدید آورده است  

  .همزمان مورد توجه قرار داد
 آموزش و پـرورش در آینـده در         ای بر انقالب دانش که در قلمرو علوم به نمایش گذارده شده،         

 دانشی که با کاربرد و با کلیت واقعیت پیوند داشـته            . خاصی برخوردار است   های  جنبهحال تغییر از    
  در دهه های آینده ، باشد

نوآوری و ابتکار در جامعه خواهد بود و نهـاد هـای فکـری بـه عنـوان مرکـز                     سرچشمه اصلی 
از سوی دیگر مـسائل جهـانی       . ا بر عهده خواهند داشت    نوآوری در توسعه جامعه، نقش محوری ر      

  .اند دهدر زیر بالهای خود سایه بحران را بر کلیه ابعاد انسان گستر
اثـرات آن همـه جـا گیـر اسـت و بـا              . این مسائل بطور همزمان در یکدیگر گره خورده اسـت         

 منـابع طبیعـی و      این مسائل شامل محورهای جمعیت،    . سرعتی فزاینده به سوی آینده پیش می تازد       
 باید توانایی روبرو آموزش و پرورش که انسان را برای آینده آماده می سازد. باشد  میمحیط زیست   
در هر صورت   . هایی که مسائل کنونی برای آینده به وجود خواهد آورد را داشته باشد            شدن با چالش  

گ باشـد    هماهنـ   احتیاج است که با شرایط و نیازهـای قـرن بیـست و یکـم               یبه آموزش و پرورش   
سه جنبه از اقدامات بشر که بر آینده آموزش و پرورش تـاثیر مـی     ) 1990(وازی  ). 1990 52سینگ(

تالشـهای اجتمـاعی نظیـر برابـری        ) 2دانـش و رشـد جهـانی آن         ) 1 : از دانـد   میگذارد را عبارت    
ت و  جمعیـ  )1990 (53وارال.  اسـت  تمدن تکنولـوژیکی شـده    ) 3اجتماعی، حقوق بشر و آزادیها و       

های   و پرورش تاثیر می گذارد و پیامد        که بر آموزش   داند  می دو روند مهم آینده       را انفجار اطالعات 
   چنـد گـانگی حرفـه ای و شـغلی    ) 3 کهنگی یا منسوخیت) 2 بی ثباتی و ناپایداری ) 1 :زیر را دارد  

   .شبکه های ارتباطی) 5 العمر آموزش و کارآموزی مادام )4
وازی، سـینگ و وارال  (اوری، مسائل محیط زیست و جمعیـت   دانش، علم و فن عالوه بر انفجار  

ستگی درونـی کـشورها بـه یکـدیگر نیـز      ب به انتظارات توسعه و بحران ارزشها و وا        توان  می) 1990
مـروز از توسـعه انتظـارات دیگـری         ا. گذارنـد  بر آینده آموزش و پرورش تـاثیر مـی        اشاره نمود که    

ر اصالح کیفیت زندگی انسانها تاکید می کند، یعنی تاکید بر اینکه توسعه از              این انتظارات ب  . رود می
 در این نگرش میزان توسعه یافتگی بر اساس پیـشرفت اجتمـاعی، فرهنگـی و              . شود  میانسان آغاز   

اقتصادی و نیز میزان بر آورده شدن نیازهای انسانی بر حسب کسب دانش، درک مواهب زیبـایی و                  
 حل مشکالت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی افراد به گونـه ای کـه بتواننـد در          در انسانهاتوانایی  
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بر ایـن اسـاس آمـوزش و پـرورش در قلـب             . شود  می سنجیده   ،جهت خود شکوفایی حرکت کنند    
اگـر   .شـود   مـی توسعه انسان گرایانه قرار دارد و اهداف آن براساس فرآیند توسعه تعیین و تعریف               

 نقش خود را در جهان پیچیده فردا به طور کامل ایفـا کنـد، بایـد بـار                   قرار باشد آموزش و پرورش    
. ددهـ مـورد توجـه قـرار    فـرد را  دیگر نخستین هدف آموزش و پرورش به عنوان رشد همه جانبه       

درغیـر  . آموزش و پرورش برای جهان در حال تغییر باید آموزش و پرورش بـرای مراقبـت باشـد                 
   ).1990سینگ (رد بی ثمر خواهد بود اینصورت هم برای جامعه و هم برای ف

آماده سازی یادگیرنـدگان    ) 1 :می گیرد مطالعات آینده در تعلیم و تربیت به دالیل زیر صورت            
   .هـای آینـده    ئولیت پذیری در خصوص آینده و نـسل        توسعه حس مس   )2. برای حوادث غیرمنتظره  

مـدت   ای فعلـی را بـا نتـایج دراز        ها، اعمال و تصمیم ه     به یادگیرندگان جهت آنکه انتخاب      کمک )3
توانمنـد سـازی یادگیرنـدگان    )  5 . فعلیمهارتهایساختن بر اساس فهم گذشته و    ) 4. ارتباط دهند 

ارائـه فرصـت هـایی بـرای     ) 6. برای آنکه ببینند که آنها توانایی شکل دهـی آینـده اشـان را دارنـد           
              .ایت تغییـرات سـریع جهـانی      هـد  یادگیرندگان جهت توسعه رویه ها و ابزارهـای ضـروری بـرای           

تاکید روی سواالت تحقیقی که نیازمند حل مـساله و          ) 8 .ها برای تحقیق کلی   فراهم سازی فرصت  ) 7
. سازی  تصمیمهای حل مساله و     انداز  چشم کمک به یادگیرندگان برای دیدن       )9 . است سازی  تصمیم

  . تشویق یادگیرندگان برای دیدن دنیا به صورت مستقیم )10
 آمـوزان   دانـش ند به   توان  میانواع استراتژی های تربیتی و تجربیات یادگیری که          )2004( 54 گاف

 انـداز   چـشم  توسـعه یـک      ) 1: شمارد  میجهت تفکر به سوی آینده کمک کنند را به صورت زیر بر           
مشخص سـازی   ) 2 سازگارتر با آینده در زندگی شخصی افراد در خصوص حوادث دنیای گسترده           

 فکـری انتقـادی و      مهارتهـای تمرین  ) 3 .تر هستند  تر و مناسب   یلی که درست  ی بد ها  آیندهو تصور   
               خالقانـه و شـکل یافتـه در زمـان حـال            سـازی   تـصمیم مشارکت در     )4 خلق تصورات سودمندتر  

حال  های ر جامعه جهانی و محلی از سوی نسل        درگیر شدن به عنوان شهروند مسئول و فعال د         ) 5
  . و آینده

ایجاد ) 1 : اهداف زیر را پی گیری نمایدیدمعتقد است آموزش و پرورش آینده با) 1990(وارال  
ایجـاد   )3 ایجـاد یـک هنجـار اخالقـی       ) 2 قادر متعـال  خداوند  ن قطعی به وجود     ایک اعتقاد و ایم   

                ایجـاد روحیـه درک برابـری بـرای همـه موجـودات بـشری              ) 4 گرایش به تشکیل جامعه بـشریت     
هر فرد انسانی برای ارائه خدمات بهتـر بایـد          ) 6 اده از حداکثر قابلیت خدمت    ایجاد روحیه استف  ) 5

اوت انتقادی، مبادله و مراوده مؤثر، آموزش مستمر و مادام العمـر          قض:  زیر نیز باشد   مهارتهایدارای  
 .و کار گروهی
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نیز معتقد است که آموزش و پرورش باید این سـه نگـرش نـو را بـر عهـده                    ) 1990( وازی     
گـذر از یـاد دادن بـه        ) 3 به هم بستن و پیوسـتن     ) 2 آموزش برای همه، همه برای آموزش     )1 :دگیر

ادراک پیـشبرد   ) 1 :یادگیری به نظر او در گذر از یاد دادن به یادگیری اصول زیر باید مراعات گردد               
 تقویـت یـادگیری فعـال، مـشارکت جـو، تعـاملی و تحقیقـاتی              ) 2 هاذهنی و تقویت در هم تنیدگی     

                تقویت دموکراسی، اشـتراک مـساعی، گونـاگونی و مـسئولیت پـذیری            ) 4 ویت کارهای عملی  تق)3
در هـم   ) 6 توجه به ادراک حسی و پایداری آگاهی نو، عالوه بر دانش به عنوان هدف یادگیری              ) 5

 .آمیختگی شادی و رضایت با یکدیگر

ر رکـن اصـلی   ، چها)1996دلور ( یونسکو   ن بیست و یکم   کمیسیون آموزش و پرورش برای قر     
یـادگیری بـرای    ) 2 55یادگیری برای دانستن  ) 1 :شمارد  میرا برای آموزش و پرورش قرن جدید بر         

چهار محـور معـرف     این  .  58یادگیری برای با هم زیستن    ) 4  57یادگیری برای بودن   )3  56انجام دادن 
 60انسان یکپارچـه   یا 59رویکردی است که هدف آنها شکوفایی کامل فرد و دستیابی به انسان کامل              

 اما یادگیری برای یـادگیری انجـام        ،اگرچه یادگیری فی نفسه لذت بزرگی به حساب می آید         . است
حرکت به  .  هدف عالی انواع چهار گانه یادگیری رشد در سطوح فردی و اجتماعی است              .شود  مین

 مردم و زنان آن  و جامعه مسئول در قبال دیگران است که آحاد61سوی دستیابی به جامعه یادگیرنده
موجودات حقیقتاً اجتماعی هستند و قادرند حیاتی آهنگین و متوازن نه تنها در میان خود، بلکـه در                  

  .میان طبیعت و یا هستی برقرار سازند
 

  آینده تربیت جهانی است شهروندتربیت

 مفهوم جهانی شدن از منظر سیاسی آن است که کشور ها تمایل به پیگیری این موضوع هـستند         
های خودشان را بـدون  در عین حال آنها سیاست. کند  میکه چگونه مسائل سیاسی در هر جایی عمل         

 ،  62آرتـیلس و دیـسون    (نـد توسـعه دهنـد       توان  مـی توجه به چگونگی اثر و تماس توسعه جهـانی ن         
2004.(  

 به طور عمده شرایط عمومی اقتصاد جهانی به طور گسترده ای به عنوان مانع اجرای آمـوزش                 
 شـود  مـی  فقیرتر از نظـر اقتـصادی در نظـر گرفتـه      در کشورهای موسسات رورش برای همه و پ

)Forum, 2000  World Education .( هـانی  های جهای تربیتی به ویژه نسبت به رونـد نظام
، سـطح  دهنـد  مـی های ملی، بازار های محلی و جهانی را مد نظر قرار   همانطور که بازار  . اند حساس
 و بـه همـان انـدازه تـصمیمات          شود  میهای جهانی تعیین    تربیت به وسیله روند   یه گذاری در    سرما

  ).1994یونسکو،  (کند میمحلی را نیز متأثر 
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د بـر نظامهـای آمـوزش و پـرورش تـأثیر            توان  می که جهانی شدن     یهای شیوه) 1999 (63یوکارن
های دولتی   کاهش هزینهرویکرد های مالی برایتغییر در ) 1 : ازداند میعمده داشته باشد را عبارت  

 عمـده در بـازار کـار و جـذب           تغییـر ) 2.  آموزش و پـرورش    های  هزینهو یافتن منابع جدید برای      
های خارجی بدان معنی که کشورهای خارجی منابع مالی و نیروی کار ماهر در اختیار دارند                 سرمایه

مـوزش برابـر افـزایش      های آ ات دانشگاهی و آموزش عالی و فرصـت       و بدنبال آن تقاضا برای تحقیق     
  .المللـی   بـین تغییر در آموزش و کیفیت نظام آموزشی و متأثر شدن از مقایسه هـای               )3.خواهد یافت 

 .تغییر در فناوری اطالعاتی و ارتباطی) 4

 اصالحات در آموزش و پرورش      ،ن تأثیرات به این منجر شده است که در سه حوزه          ای  مجموعه
 اقتـصادی   فعالیتهـای که در آن نقش عامـل انـسانی بـرای           اصالحات رقابت مدار    . جدی تلقی شود  

تمرکز زدایی از آمـوزش     ) 1993(ی  وی و کارن  واتقش محوری دارد و برای این کار ها       رقابت آمیز ن  
حات اصـال . کنـد  مـی استاندارد کردن را پیـشنهاد    ) 1993( درسی و یونسکو     های  برنامهو پرورش و    

 مطـرح   تساوی مدار برای تدارک آموزش بـرای همـه        ها و اصالحات     مالی مدار برای کاهش هزینه    
  .شده است

 به عنوان محور چهارم کمسیون آموزش و پرورش قرن بیست و            "یادگیری برای با هم زیستن    "
 که از ویژگیهـای قـرن بیـست و یکـم            64به دلیل جهانی شدن و رشد وابستگی متقابل        یکم یونسکو 

 یکـدیگر   بـه طـور فزاینـده ای بـا         دولتهاها و   ملت  . است، از هر زمان دیگری بیشتر ضرورت دارد       
منابع به طور   .  رو به افزایش است    المللی  بینتولید مشارکتی در سطح     . روابط متقابل برقرار کرده اند    

احساس زنـدگی    .فزاینده ای به شکل مشترک و در سطح جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند              
مردم در تمام عرصـه هـای زنـدگی بـه طـرز             . ه است رو به تقویت و رشد نهاد      65در جامعه جهانی  

.  دهکده جهانی دیگر یک افسانه نیست، بلکه یک واقعیت اسـت           .گسترده ای به یکدیگر وابسته اند     
اکنون توجیهات و دالیل بیشتری برای این آرزو که جهـان ازتقـسیمات کمتـری برخـودار شـود و                    

جهانی که به طور فزاینـده      . ختیار است همگان احساس برخورداری از سرنوشت مشترک کنند، در ا        
مـردم در   .  باشـد   مـی رو به سوی وابستگی متقابل دارد، به طور فزاینده محتاج مشارکت جهانی نیز              

مـا  . قرن جاری ناگزیر از زندگی با یکدیگر هستند و هیچ راه دیگـری در پـیش روی آنـان نیـست                    
 زیستن به اعـضای    با هم یادگیری برایبر   تمرکز   را از طریق جوانانمان خود و  موظف هستیم 

  .قابل و شایسته جامعه جهانی بدل سازیم
یت های تنش آلـود     قع یادگیری برای باهم زیستن از جمله نیازهای عاجل برای رویارویی با مو           

و برخوردهای خاص با انسانهاست تا برای مسائل و تعارض های خطرنـاک مـزمن چـاره سـازی                   
  .نماییم
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  انیتربیت شهروند جه
با شروع قرن جدید و پدیداری چالش ها و مسائل و مشکالت جدید، مفهوم شهروندی بـرای                 
زندگی در جامعه جهانی دستخوش تغییراتی اساسی شده و برای آموزش و پرورش کشورها، ایـن                
. سوال را پیش آورده است که در این تربیت، بر چه ابعادی از زنـدگی شـاگردان بایـد توجـه کـرد                      

یت جهانی نیز مفهومی است که در عرصه آموزش شهروندی بـه کـرات مـورد اسـتفاده     تعلیم و ترب 
 به یکدیگر در دنیای کنـونی       انسانها، به دلیل افزایش وابستگی      )1999 (66به زعم تای  . شود  میواقع  

تربیت شهروند جهانی، مبدل به یک دل مشغولی تمام عیار در آمـوزش و پـرورش کـشورها شـده                    
روندان در کشورهای مختلف بـه دلیـل مـسایل مختلـف اقتـصادی، سیاسـی،                به نظر وی شه   . است

تکنولوژیکی و بوم شناختی با شهروندان سایر ملل در ارتباط مداوم می باشند و از همـین رو بایـد                    
 بتوانند شـناخت مختـصری از   آموزان دانش درسی مدارس فرصت هایی را فراهم کنند تا   های  برنامه

، شـهروند   67بر اسـاس نظـر آکـسفام      . )1382به نقل از فتحی،      ( آورند مردمان سایر کشورها بدست   
 که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کـافی دارد، بـا نقـش خـود بـه                   شود  میجهانی به فردی اطالق     

عنوان یک شهروند آشناست، متضمن احترام به ارزش ها و تنوع در تمام امـور اسـت و مـشارکتی                    
پـرورش شـهروند فعـال و       ). 2000 ،  68توبیاسن( تا جهانی دارد  فعال در تمامی امور از سطح عالی        

.  این راستا است  در مناسب  ریزی برنامه   تعلیم و تربیت و  برای موثر جهانی مستلزم عزم و اراده 
امـر زمـانی     و این    شود  میگوید، شهروندی مقوله ای است که آموخته          می 69ککراچنی همانطور که   

  ).1999، 70سیرز و همکاران(  مناسب برای آن وجود داشته باشدهایاتفاق می افتد که فرصت
 آگاهی از مسائل    )1: شمارد  میاهداف زیر را برای تربیت شهروند جهانی بر       ) 2000( 71ریسوندا

شناخت کشورهای دیگر و آگاهی از فرهنگ آنها        ) 2 جهانی و نقش سازمان ملل متحد در حل آنها        
 کـه   ای  مطالعـه در   درک روابط انسان و محـیط زیـست       ) 4  بشر  شناخت مسایل مرتبط با حقوق     )3

انجام گرفت، در مورد مفهوم تربیـت شـهروندی مـوارد زیـر مـورد توافـق                 ) 1993( 72کرارتوسط د 
 توانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد آنها به عنوان یک شهروند جامعـه              )1 :کشورهای مختلف بود  

صورت همکاری و پذیرفتن مسئولیت درنقـش یـا وظیفـه            توانایی کارکردن با دیگران به       )2 جهانی
توانـایی  ) 4 های فرهنگـی توانایی درک، پذیرش و تحمل تفاوت) 3  به آنها واگذار شده است ای که

 تمایـل بـه حـل تعارضـات خـود بـا دیگـران بـه                 )5 تفکرکردن به صورت انتقادی و سازمان یافته      
   گی و عادت مصرف به منظـور محـیط زیـست          تمایل به تغییرات زند   ) 6  جویانه شهای مسالمت رو
 فعالیتهـای تمایل بـه توانـایی مـشارکت در    ) 8  تمایل به حساس شدن حقوق بشر و دفاع از آن ) 7

  .المللی بینسیاسی در سطح محلی، ملی و 
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 بـه توسـعه افکارشـان فراسـوی مـسائل و            آموزان  دانش است که    یتربیت شهروند جهانی روش   
شهروند جهانی مستلزم آشنایی فرد از      ). 1991،  73هتر(یق  می شوند     نیازهای محلی و کشوری تشو    

 ).2002، 74الگـوس (نحوه عملکرد جهان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری اسـت    
هـای   و سـنت تاریخ و سنت های تاریخی نظیر سنت کنفوسیوسی در جنوب شـرقی آسـیا و ژاپـن             

یایی نظیر همجواری برخی کشورهای توسعه یافته یا در         لیبرال دموکراسی در غرب، موقعیت جغراف     
بلوک های جغرافیایی قرار گرفتن نظیر اتحادیه اروپا و یا همسایه ایاالت متحده بودن، سـاختارهای      

 سیاسی نظیر نوع دولت، اندازه و نوع کشور، نوع نظام اقتصادی در سطح ملـی و خـرد،                   -اجتماعی
تـر در تربیـت      دهکـده جهـانی و عوامـل سـاختاری            نظیر بلوک های تجاری، فرا روندهای جهانی     

شهروندی نظیرسازمان و مسئولیت های تربیتی،ارزش ها و اهداف تربیتی،میزان سرمایه گـذاری در              
اثر می گذارند سازمان ها ی  آموزشی همه به گونه ای بر نحوه آشناسازی و تربیت شهروند جهانی 

مده یعنی فناوری اطالعات و دموکراسی کـه بـه گونـه ای             در این مقاله به دو مقوله ع      ). 1999کر،  (
  .باید سایر جوانب پیش گفته را در خود لحاظ کنند، توجه شده است

  

   آینده به شدت متاثر از فناوری اطالعات است شهروندتربیت
مباحث مربوط به تاثیر جهانی شدن بر تعلیم و تربیت بصورت روزافزونی در دو قلمرو مطـرح                 

مـصرف   در مقام شهروندان یـا        فراگیران     است که هدف آن آماده کردن        یادگیری  ییک ،  شود  می
کنندگان جهانی است و دیگری درباره تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات، فشردگی مکان و زمان و              

معتقدنـد کـه فنـاوری      ) 1996(لنکستر و همکاران    . اشکال تعلیم و تربیت جهانی ناشی از آن است        
ی محصور تربیت را در معرض سوال و تردید قـرار داده و مفروضـات ایـن فـضای                   اطالعات فضا 

محدود درباره ثبات و پایداری کالم، متن خطی و نیز معلم در مقام ناقل متقدر مفـاهیم در معـرض                    
بر این اساس امکاناتی برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد شده که متنوع تـر و                . چالش واقع شده است   

گیرنـده   و با انتخـاب و کنتـرل یاد        باشد  می از جریان غالب تعلیم و تربیت  معاصر          خود انگیخته تر  
های بیشتری برای تعلیم و تربیت فراگیر مدار با محوریت یـادگیری بـه              این موارد فرصت  . توام است 

این تعلیم و تربیت خود جهـت       . کند  میجای آموزش و معلم به عنوان خالق محیط یادگیری فراهم           
د متضمن تنوع اهداف و مقاصد پیش رونده باشد، لذا تأکیدش بر            توان  میو    گراست  و هدف  75یاب

تحمیل شده از خارج و از پیش معین شده          76تعلیم و تربیتی نیست که هدفش نیل به فراهدف های         
 تمرکـز از معلـم در مقـام اقتـدار     77در کالس مجـازی . به سیاق تعلیم و تربیت دوران مدرنیته باشد    

 تعلـیم    روند گذاری در  و مسئول اعتبار   کند  میش را از طریق متن های مکتوب منتقل         مرکزی که دان  
 از اهـداف  ای گـستره  و معطـوف بـه   شود می، برداشته کند میو تربیت است و اتفاق نظر را تشویق        
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ابطه معلم و شـاگرد، فرآینـد مـذکور را          ربازسازی مجدد در    . باشد  میتربیتی مفید به شرایط خاص      
  . کند می یادگیری که محدود به کالس درس نیست، عرضه ای شبکهد و فضای  نمایمیتسهیل می 

یادگیری برای زیستن با دیگران، از ضروریات پیشرفت در عرصـه فنـاوری بـه ویـژه فنـاوری                   
 است که موجب تغییر مفهوم تعلـیم و تربیـت و تغییـر حقیقـت                79و فناوریهای زیستی    78اطالعات

زیر ساخت اطالعات جهانی، شیوه زندگی، کـار و برقـراری           . ه است مجازی زیستن با یکدیگر شد    
ی ارتبـاطی قـادر     ها  شبکه . ارتباط با دیگران را در سراسر جهان به طور محسوسی تغییر داده است            

                                 .هستند هر کسی را به عنوان بخشی از یک جامعه محلی تعریف کنند
 و بـسیاری از     82 دستگاههای ارتباط جمعی دوسـویه      ،81های مجازی ، دانشگاه 80مدارس مجازی 

 و نحوه تعامل ایشان با معلمان       آموزان  دانش دیگر، شیوه یادگیری     بینی  پیشفن آوری های غیر قابل      
از سوی دیگر فناوریهای پیشرفته اطالعات، ابزار قدرتمندی برای یادگیری          . خود را تغییر داده است    

این فناوریهـا   .  عمل یادگیری را به سمت انفرادی شدن سوق دهند         اند  وانستهتیند و   آبه حساب می    
این . قادرند افراد را صرف نظر از محل سکونت آنان به پیشرفته ترین منابع اطالعاتی مرتبط سازند               

 تا از طریق شبکه با افراد دیگری که در دوردسـت هـا هـستند، زنـدگی                  کند  میابزار به مردم کمک     
تیب احساس عضویت در جهان تبدیل شده بـه یـک جامعـه مـشترک محلـی، عمـق             بدین تر . کنند

د دشواریهایی را که در امکان فاصـله گـرفتن از           توان  میاز سوی دیگر این فناوری      . بیشتری می یابد  
استلزامات یـادگیری بـرای بـا هـم      . کند  میبرقراری ارتباط متقابل میان انسانها متبلور است، تشدید         

 شـدن بـرای     لئاحترام قا ) 2 شناخت خویش، دیگران و کشف و فهم دیگران       ) 1 :ززیستن عبارتند ا  
    داشتن ظرفیت تحمل تفاوت ها و حـل تعـارض هـا از طریـق گفتگـو                ) 3 دیگری بر مبنای برابری   

یـادگیری بـا    ) 5  ی ارتباط به شکلی موثر با دیگـران       یادگیری چگونگی ابراز خویشتن و برقرار     ) 4
یادگیری روابط میان انـسان، طبیعـت و محـیط          ) 6  قعیت فرهنگی متفاوت  یکدیگر و زیستن در مو    

  .همکاری با دیگران) 8 آموختن حس مسئولیت و سهیم کردن دیگران ) 7 زیست

 که آموزش و پرورش در کـشورهایی کـه در معـرض چـالش جهـانی شـدن و                    رسد  میبه نظر   
 ):1996لنکستر،  (ی زیر را برگزینند     ویکردهاتحوالت پدید آمده از فناوری اطالعات هستند، باید ر        

آموزش و پرورش باید    ) 2 .مل باشد و تمام زندگی آدمی را در برگیرد        کاآموزش و پرورش باید     ) 1
آموزش و پرورش باید تاکید خـود را بـر تفکـر نقـاد،       ) 3 .درهر مکان و هر زمان در دسترس باشد       

 آموزان  دانش معرفت بسنده نکند، بلکه      ارتباط و حل مساله معطوف سازد و صرفا به انتقال دانش و           
جامعه باید در توسعه آموزش و پرورش سرمایه گـذاری          ) 4 .را مهیای برخورد با مسائل جدید کند      

آموزش و پرورش بایـد مهیـای پـرورش    ) 5 .کند، یادگیری و آموزش، نقش اصلی در توسعه دارند     
، فرهنگ و زبان خـویش آگـاه باشـند،          شهروند جهانی باشد، شهروندان آینده نه فقط باید به تاریخ         
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              .بلکه برای کار در جامعه جهانی، نیازمند دانش وسـیع دربـاره تنـوع فرهنـگ هـا و مـردم هـستند                      
آموزش و پرورش باید به پرورش روحیه تعاون اهتمام ورزد و روحیـه تعـاون و همکـاری در                   ) 6

  .  آموزشی را بنا کندتجارت، صنعت، سازمان ها و حکومت ها و نیز نهادهای
 

  آینده دموکراتیک استشهروند تربیت  •
 کشور جهان، شهروندی، اجتماع و دموکراسی یکی        16در  ) IRCA83) 2005بر اساس بررسی    

 هـای   برنامهنیز که   ) 2001( 84سونلدر بررسی ن  . از هدف های کلی و اساسی آن کشورها بوده است         
 و سـوال اصـلی بررسـی دیـدگاه والـدین، معلمـان و       انـد  گرفتهشهروندی مورد ارزیابی کیفی قرار   

  . در مورد ویژگیهای یک شهروند خوب بوده استآموزان دانش
اسـاس آنچـه کـه در     بـر .  مهمترین بـوده اسـت  ،مولفه های دموکراتیک از دیدگاه هر سه گروه    

ای مقدمه و مرور سوابق آورده شد، ویژگیهای شهروند آینده تمایل شدیدی به گنجانـدن مولفـه هـ                 
  : به چند دسته تقسیم بندی نمودتوان میاز این حیث کشورها را . کراتیک را در خود داردودم

آنهـا بیـشتر تمایـل      . کشورهایی که اکنون دارای یک دموکراسی نسبتا نهادینه شده هستند          .1
نجامـد و کمتـر     ا را برای شهروندی مدنظر قرار دهند که بـه تعمیـق دموکراسـی بی              مهارتهاییدارند،  
 ،  فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات      در قلب ایـن مهـارت هـا         .  ایجاد چنین مولفه هایی هستند     نگران

  . ارتباطی و حل مساله قرار داردمهارتهای
کشورهایی که به تازگی به باشگاه کشورهای دموکرات پیوسـته انـد، آنهـا در درجـه اول       .2

 . کنند میدیگر نیز توجه  مهارتهایمتوجه ایجاد مولفه های دموکراتیک هستند و در کنار آن به 

کشورهایی که هنوز به چنین باشگاهی نپیوسته اند، ویژگیهای شـهروندی دموکراتیـک و               .3
 . درسی مدارس به اجرا درمی آید، وضعیت آشفته ای داردهای برنامهآنچه که عمال در 

در هر صورت، ممکن است ادعا شود که بین ویژگیهای دموکراتیک شهروندی و تربیت آینـده،               
اما از دیرباز تاکنون تالش هایی صورت گرفتـه اسـت تـا ایـن               . یوند مستقیم و جدی وجود ندارد     پ

سی به عنوان شیوه ای از      اولین کسی باشد که به دموکرا     ) 1916(شاید دیویی   . پیوند نشان داده شود   
ـ   .  مقوله سیاسینگرد و نه صرفاً   زندگی می  د کـه  از نظر او تنها دموکراسی هایی پایـدار خواهنـد مان

 شـهروندی   "در بررسـی ایـی تحـت عنـوان          ) 2001( 85میچـل . شهروندان آن تربیت شـده باشـند      
 معتقد است، علیـرغم اختالفـاتی کـه         "، چند فرهنگی و حدود آزادی خواهی      دموکراتیک، فراملیتی 

 آنها را به    توان  میاما  .  بوده است، وجود دارد    یبین فهم تربیت و دموکراسی که الهام بخش آن دیوی         
  .کدیگر پیوند زدی
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در ایران نیز تالشهایی صورت گرفته است تا ویژگیهای شهروند مطلوب را مورد بررسـی قـرار       
و در سطح ) 1380 فتحی و دیبا واجاری     ،  1381فتحی  (گرچه مطالعات انجام شده در کشور       . دهند
رزشیابی و پیـشرفت     ا المللی  بیندر استرالیا، موسسه     2000  پریور  در کانادا،  1990 بورن (المللی  بین

 که در ویژگیهای شهروندی کشورهای مختلف از جمله ایـران           دهند  مینشان  ...) و   1999تحصیلی  
 در سـایر ممالـک در       86برای مثال توجه پرورش ویژگیهای شهروند لیبرال      . تفاوت هایی وجود دارد   

از آن ) 2004(که هودسن مقابل اهمیت و ضرورت تربیت شهروند خوب برای جامعه مذهبی ایران       
امـا بررسـی تحقیقـات      . ، یکی از مصداق هـای آن اسـت        کند  می یاد   87تحت عنوان شهروند مذهبی   

به تـدریج     که مولفه های دموکراتیک حتی در جامعه مذهبی ایران         دهد  میانجام شده در ایران نشان      
ری ، اسـفندیا )1380(، فتحـی و دیبـا   )1380، 1382(بـرای مثـال بـاقری    . اهمیت پیدا کـرده اسـت   

الزم . هر کدام به نوعی به برخی از مولفه های دموکراتیک توجه کرده انـد             ) 1383(، رهنما   )1383(
، بلکـه بـه عنـوان       شود  میبه ذکر است که در اینجا به دموکراسی تنها از جنبه سیاسی آن نگریسته ن              

اهـد  ات اجتماعی و هـم در بـین سیاسـتمداران نمـود خو    دشیوه ای از زندگی است که هم در مراو     
  . داشت
  

  با هم نگری و بحث و نتیجه گیری
نظر به اینکه هرگونه تصمیم گیری در مورد خصوصیات شهروند آینـده و تربیـت شـهروندی،                 
منوط به اتخاذ وضعیت خود در قبال آینده است و از آنجا ئیکه تربیت شهروندی به طور عمـده از                    

نرو ابتدا دولـت و سـایر نهادهـای         از ای . می گیرد طریق آموزش و پرورش رسمی و دولتی صورت         
 بایـد بـه سـواالت ذیـل     تصمیم گیرنده، باید وضعیت خود را در قبال آینده معلوم کنند و مشخـصاً    

  :پاسخ دهند
آینده سازی، آینده گزینی، آینده نگـری، حـال         : کدام نگرش را در قبال آینده می پذیرند؟        .1
  . گذشته نگری و یا ترکیب برخی از آنها،نگری
جمعیت، بحران ارزشـها، محـیط      :؟کنند  می بحرانهای موجود چه وضعیتی اتخاذ       در مقابل  .2

 ... و زیست، سیستم های سیاسی

فناوری اطالعات، فناوری زیستی و     : ؟کنند  میدر مقابل پیشرفتهای نو چه وضعیتی اتخاذ         .3
 .این تکنولوژیها می نگرندبه سایر فناوریها، به عبارت دیگر چگونه 

را  شده را می پذیرند؟ و یـا هیچکـدام را نمـی پذیرنـد و خـود      بینی پیشی ها آیندهکدام   .4
؟ درآن صورت آیا همه ابزارهای الزم       دانند  می شده   بینی  پیشخالق آینده ای متفاوت در مقابل آینده        
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برای ترویج و گسترش آینده مورد نظر خود را در اختیار دارند؟ چه تعداد از کـشورهای جهـان را                    
د برای خود بـه عنـوان یـک         توان  میاه کنند؟ الزم به ذکر است هیچ کشوری ن        ند با خود همر   توان  می

 .جزیره مجزا از سایر نقاط جهان، آینده ای متصور باشد

 چـه موضـعی     دموکراسـی در مورد دو روند اصلی و عمده موجود، یعنی جهانی شدن و              .5
  ؟کنند میاتخاذ 

ینـده هـر کـشور بایـد چـه          بدیهی است پاسخ به سواالت فوق معلوم خواهد کـرد، شـهروند آ            
 از خصوصیاتی که یک شـهروند بایـد داشـته باشـد             ای  عمدهحداقل بخش   . ویژگیهایی داشته باشد  

  .شود می اتخاذ دولتهامتاثر از سیاست هایی است که توسط 
این . شود مینظام آموزش و پرورش، از عوامل زیر متأثر         عمومی  تربیت شهروند آینده در سطح      

  ).1999، 88کر (  ای و یا وابسته به متن هستندعوامل، عوامل زمینه
  تاریخی های سنت •

 وضعیت جغرافیایی •

 ساختار اجتماعی، سیاسی •

 سیستم اقتصادی  •

 روندهای جهانی  •

 کشور، تنها در  صورتی کـه اهمیـت و نقـش زمینـه و                هر  و آینده    ویژگیهای شهروند مطلوب  
یده و مجادله برانگیز مفهوم شهروندی و ماهیت پیچ. بافت ادراک شود، به درستی قابل احصاء است

خصوصیات شهروند آینده به طیف وسیعی از تعابیر منجر شده است و این تعابیر بدان معنی اسـت           
.  شـهروندان آینـده یـک کـشور را تربیـت کـرد             توان  میکه روشهای مختلفی وجود دارد که در آن         

  هـان  ،1999  تـونی و پورتـا     ،1991  کنـدی   (کننـد   میبسیاری از مطالعات این نکته را خاطر نشان         
از این رو بسیار دشوار است کـه خـصوصیات شـهروندی احـصاء شـده در                 ). 1998  ایچیلو ،1998

اجتمـاعی   هایتاریخی فرهنگـی وسـنت    مگر اینکه عوامل  قرارداد، کشورهای دیگر را مورد استفاده 
نه تربیـت شـهروند آینـده       در سطح خاص در زمی    . منحصر به فرد بافت جدید را مد نظر قرار دهیم         

  :باید سطوح زیر را در نظر گرفت
 ساختار، سازمان و هدف های برنامه درسی •

 رویکردهای یاددهی یادگیری •

 تخصص و تربیت معلم •

 منابع آموزشی •
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 ارزیابی •

  آینده وتوسعه های جاری •

در مورد خصوصیات شهروند آینـده      . ات پیش گفته را مد نظر قرار دهیم       ظدر صورتی که مالح   
تربیت آینده جهانی و دموکراتیک خواهد بود،       ":  گزاره زیر را استخراج نمود     توان  می تربیت آینده    و

فناوری اطالعات هم عامل اساسـی ایجـاد کننـده رونـدهای جهـانی اسـت و هـم ضـروری سـاز                       
    ."فرایندهای دموکراتیک و هم متأثر کننده شیوه های تربیتی

دی و نیز مطالعات آینـده نگرانـه معطـوف بـه هـزاره               میال 2000اکثر مطالعات معطوف به سال      
  کندی ،1993 ایچیلو (دانند میجدید، جهانی شدن و زندگی در دهکده جهانی را سرنوشتی محتوم         

، آرتیلس و   1990اف  گ ،1990، سینگ   1999، وازی   NCLC 2003  ،   1991تورنی و پورتا     ، 1991
، 1993، هانـــاوی و کارنـــدی 1999ی  و، کـــارن1996، دلـــور  1994یونـــسکو  ، 2004 دیـــسون
، شــیوه زنــدگی و شــیوه سیاســی را ) 2002  الگــوس ،1991هتــر ، 1993 دراکــر   ،2000توبیــانی

 )1383لطف آبادی،  (  گرچه بر سر این گزاره مناقشات جدی تری وجود دارد      .دانند  میدموکراتیک  
 در هـر دو     رسـد   مـی  به نظر    .و اینکه اساساً کدام تعریف و شیوه از دموکراتیک پاسخ روشنی ندارد           

شیوه های دموکراتیک زنـدگی،   حال اکثر مطالعات   اما به هر ،مورد بافت و زمینه تأثیر جدی دارد
، 1380 ، فتحـی و دیبـا    2004  میچـل ،INCA  2005( کننـد  مـی  توصـیه   سیاسـت و تربیـت را  

 پیتی کاناوات و     ، 2006کورن ول و استودارد     ،  2005 ، چیودو و لیزا     1383، رهنما   1383اسفندیاری  
همـه در   فنـاوری هـا     فناوری اطالعـات و سـایر       ). 1996ز  ردان، س 1996 بورن   ،2001 سوچی وات 

فنـاوری اطالعـات    . عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متأثر کرده اسـت            
ده است، بویژه جهـانی   ایجاد کننده بسیاری از فرآیندها بو      ابتدا خود . نقشی دوسویه ایفا کرده است    

از ایـن رو آینـده      . شدن و سپس خود ابزاری برای رشد و استفاده از این طبیعت استفاده شده است              
 موسـسات   ،1996لنکـستر و همکـاران     ( تربیت به طور جدی متأثر از فناوری اطالعات خواهد بود         

 پـرورش اسـلونی     ، وزارت آموزش و پرورش ایتالیا، آموزش و       2005، ایاالت متحده    1997گالوپ  
  ).2001، قبرس 2001

  : از این رو سه قالب کلی برای خصوصیات شهروند آینده را بدین صورت برشمرد
 دانش، مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن و عمل کردن •

 دانش مهارت و نگرش دموکراتیک •

 توانایی در کاربرد فناوری اطالعات •

فنـاوری اطالعـات    . و چند جانبـه دارنـد     این سه مفهوم به شدت درهم تنیده شده و اثر متقابل            
این امر موجب شده است، اگـر تـا دیـروز           . ها شده است    نزدیکی سریع و آسان افراد و ملت       باعث
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مردم یک کشور به صورت محلی اندیشیده اند و به نحـوه عمـل دموکراتیـک در درون خـود مـی                      
فناوری  اطالعـات  .  ها بیندیشدانئیشیده اند، امروز به اقدام دموکراتیک در سطح جهانی و بین ملت  

باعث شده است تا جهان در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به یکـدیگر وابـسته گـردد و ایـن      
 گفت در قالب جهانی     توان  میدر نهایت   . وابستگی لزوم اندیشه و عمل جهانی را پدید آورده است         

  .تیک فناوری اطالعات استباید به صورت دموکراتیک عمل کرد و ابزار و اندیشه و عمل دموکرا

  خصوصیات شهروند جهان آینده  •
شهروند آینده برای اینکه بتواند در عرصه جهانی عمـل کنـد، در درجـه اول بایـد شـناختی از                     

برای تغییـر آمـاده باشـد    ). 1990، گاف 2000، داریسون1993، دراکر 1991هتر  (جهان بدست آورد  
ه شدن برای حـوادث غیرمنتظـره، توسـعه حـس           آماد) 1990(گاف  ). 2002، الگوس 1998ایچیلو  (

مسئولیت پذیری در خصوص آینده و نسل های آینده، ارتباط دادن اکنون با آینده، توانایی سـاختن                 
و شکل دادن آینده، توانایی هدایت تغییرات سریع جهانی، توانـایی حـل مـسئله را از خـصوصیات         

ه تشکیل جامعه بـشریت، درک برابـری همـه          ایجاد گرایش ب  ) 1990( وارال  . داند  میشهروند آینده   
موجودات بشری و توانایی قضاوت انتقادی، کار گروهی و برقراری ارتباط موثر را از خـصوصیات             

) 1994(دانـش، تفکـر، تعهـد و عمـل و یونـسکو             ) NCSS) 1994. دانـد   میشهروند جهان آینده    
یستن و یادگیری با هم زیـستن       یادگیری برای شناختن، یادگیری برای عمل کردن، یادگیری برای ز         

در واقـع گـذر از یـاد دادن بـه           . داننـد   مـی را از خصوصیات اساسی و بنیادی شهروند هزاره سـوم           
 گفت شـهروند   توان  میسرانجام  . یادگیری یکی از خصوصیات مهم و دو جانبه شهروند آینده است          

پـرورش دهـد، بتوانـد شـقوق        ی سازگارتر با آینده را در خـود         انداز  چشمآینده یا هزاره سوم باید      
 خالقانه باشـد و بتوانـد       سازی  تصمیم فکری انتقادی و     مهارتهایدارای  . مختلف آینده را تصور کند    

  .به عنوان یک شهروند فعال در جامعه جهانی مشارکت کند

 خصوصیات دموکراتیک شهروند آینده  •

  : بدین صورت برشمردتوان میخصوصیات دموکراتیک شهروند آینده را 
 ، پرایـور    1999، سـاندرز    2002پانگل و  پانگـل      ( ئولیت پذیری اخالقی و اجتماعی      مس )1
  )1999، کوک 1996، بورن 2001، هودسن 2001
ــور سیاســی   )2 ــشارکت در ام ــورنی( م ــا -ت ــوک 1991 پورت  ، NCLC 2004، 1999، ک
2001IAEEA 2005 ، چیودو و لیزا( 

، کورنــول و 2001دســن ، هو1999، کــوک 1990ســینگ، وازی، وارال ( ســواد سیاســی  )3
 ) 2006استودارد 
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 خصوصیات فناورانه شهروند آینده •

او بایـد توانـایی عمـل و فـضای          . شهروند آینده باید بر رایانه و استفاده از اینترنت مسلط باشد          
توانایی خود آموزی و خود هدایتی داشته باشد و بویژه بـرای شـهروندانی کـه      . مجازی داشته باشد  

  . تسلط داشته باشدالمللی بینان اول آنهاست، بر یک زبان  زبالمللی بینزبان 
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