
  

  

  

  

  

  آموزش شهروندی ملی و جهانی
  آموزان همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش

  

  ∗آبادی حسین لطفدکتر 

  چکیده
  : تأکید دارد و مرتبط با یکدیگراین مقاله بر سه موضوع اصلی

گرایـی،  نگـری و ملیـت    جهانیسازی،  شدن، جهانی  جهانی اول، توضیح مفاهیم اساسی   
  ؛ها با یکدیگر های زندگی و ارتباط آن  و مهارتشهروندیظام ارزشی، هویت ملی، ن

آمـوز  در بارۀ وضعیت نوجوانان و جوانان دانـش  نگارنده های پژوهشییافتهدوم، ارائۀ  
شدن  تماعی و مدنی، نظام ارزشی، جهانی     ایران، نگرش آنان به جوانب گوناگون زندگی اج       

ـ  های مهم روان   و بررسی ویژگی   سازیو جهانی  ه مـانع از رشـد شـهروندی        شناختی ک
  ؛است

های شـهروندی در سـطوح محلـی و ملـی و               حقوق و مسئولیت   سوم، توضیح معنا و   
 آمـوزان بـرای   به دانش  روش تفکر درست      و انی، ضرورت و چگونگی آموزش فلسفه     جه

  . در مقولۀ شهروندیگیری اندیشمندانهتصمیم

                                                           
  .)WWW.Lotfabadi.com: اینترنتآدرس در  (هشتیشناسی تربیتی دانشگاه شهید باستاد روان.  ∗
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ش و پرورش ایران اگر بخواهد       آموز«: نظریۀ بنیانی ارائه شده در این مقاله آن است که         
های شهروندی کودکان و نوجوانان را تحکیم و اعـتال            هویت ملی و نظام ارزشی و مهارت      

برای این  » .شدن در قرن حاضر  آماده کند      بخشد، باید آنان را برای زندگی در عصر جهانی        
 در های کـالس و مدرسـه    های درسی و فعالیت    نگرش آموزش و پرورش به برنامه      منظور،

 تحکیم هویت و نظام ارزشی های درسی،بر آموزش و افزونآموزش عمومی باید تغییر یابد
هـای زنـدگی فـردی و اجتمـاعی و            انسانی و دینی و ملی، آموزش شهروندی و مهـارت         

آمـوزش  . دهـد  قـرار    آموزشی و تربیتـی   های  اقتصادی و علمی و فرهنگی را محور برنامه       
  .هاستآموزان، بخشی مهم از این برنامه دانشهبجهانی محلی و ملی و شهروندی 

های قابل توجهی از نوجوانان و        دهد که گروه  مطالعات ارائه شده در این مقاله نشان می       
های اساسی در هویت اجتماعی و مـدنی و گرفتـار             آموز ایرانی دچار ضعف   جوانان دانش 

ن وضـعیتی،   در چنـی  . های ضداجتماعی و خالفکاری و روحیـۀ سرکـشی هـستند            نگرش
های محلی و ملی و جهانی در جوانب گوناگون شـهروندی در              آموزش حقوق و مسئولیت   

های کالس و مدرسه و آموزش رفتار مبتنی بر تفکـر درسـت ،                های درسی و فعالیت   برنامه
ها نیـز،      چگونگی این آموزش   .گیری اندیشمندانه ضرورت دارد    و تصمیم  ،پذیریمسئولیت

  .ث قرار گرفته استدر این مقاله مورد بح
سـازی،  شـدن، جهـانی   آموزش شهروندی، هویت ملـی، نظـام ارزشـی، جهـانی          : کلیدواژگان

، تفکر درسـت،    آموزان به دانش  حقوق و مسئولیت، آموزش فلسفه    گرایی،  نگری و ملیت   جهانی
  .های زندگی حل مسأله، مهارت

  

  مقدمه
 هویت و نظام ارزشی ملی و دینی         در این مقاله آن است که رشد شخصیت و تحکیم          نگرش بنیادی 

 محلی   شهروندی تربیتترین وظیفۀ تربیتی آموزش و پرورش است و          آموزان ایرانی مهم  و انسانی دانش  
 باید به عنوان بخـشی      اندیشیدن، از طریق آموزش درست      های زندگی انسانی     و مهارت  و ملی و جهانی   

آموزش و پرورش ایران اگر بخواهـد بـه         .  شود های درسی مدارس در نظر گرفته     ناپذیر از برنامه  جدایی
 اعتال بخشد، باید آنان را برای زندگی در عصر           و جوانان  هویت ملی و نظام ارزشی کودکان و نوجوانان       

غفلت از این وظیفۀ مهم، نه تنها باعث فقر هویتی و محدودنگری            . شدن در قرن حاضر آماده کند     جهانی
هـای وسـیع      رویـۀ گـروه   آموزان خواهد شد بلکه زمینۀ جذب بـی        نشهای وسیعی از دا     بینی گروه جهان

ایـن نظریـه و     . سازی بیگانه را نیز فراهم خواهـد آورد       دیگری از آنان به فرهنگ و سبک زندگی جهانی        
  . اساسی مربوط به آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته استمسائل
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هویـت ملـی،   ،  گرایینگری و ملیت  جهانیسازی،  شدن، جهانی  جهانی -1
  ها با یکدیگر ن های زندگی و ارتباط آ نظام ارزشی، شهروندی، و مهارت

  شدن جهانی-1-1
دهد که تغییراتـی بـسیار عمیـق در باورهـا و            بررسی تحوالت جهان در نیم قرن اخیر نشان می        

ها و سبک زندگی مردم جهان به وقوع پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات، همواره                  ارزش
 و  این تغییرات که ناشـی از تحـوالت سیاسـی و اقتـصادی جهـان              . یابدتری می   دامنه و شدت بیش   

 در عصر حاضر است، متقابالً تأثیری عظیم بر جوانب گوناگون زندگی پیشرفتهای فناوری اطالعات
ل هایی جهانی تبدی  اجتماعی و فرهنگی به جای گذاشته و افراد را از مردمانی محلی و ملی به انسان               

پدیـده و   . )1382الـسادات،   ؛ نقیـب  1381؛ فـاکس،    1381محمـدی،   ؛ گل 1381رفیعی،   (کرده است 
های گوناگون در     با عنوان ,  در عصر حاضر، از اواخر جنگ جهانی دوم به بعد          "شدنشدنجهانیجهانی"مفهوم  

تـری    گذرد بـا سـرعت و دامنـۀ بـیش          نعتی غرب طرح شده و هر روز که می        کشورهای پیشرفتۀ ص  
های اساسی بـشری مبـدل         تا به حال، به یکی از چالش       1990ای که از دهۀ     گونهابد به یگسترش می 

در ارتباط مـستقیم   در جهان جریان دارد     اکنونهمهای بزرگی که     درگیری .)1382ثانی،   (شده است 
  .سازی استشدن و جهانیبا مسألۀ جهانی

-دگی مُدرن در تمام حوزه    شدن موجب انتقال بسیار سریع و گستردۀ فرهنگ و سبک زن          جهانی
هـا در تمـام    ها و هویت و روابط انسانی و عواطف انسان های زندگی و حتی باعث تغییر در ارزش  

بررسـی دقیـق و      .)1999ونیـسته،   ؛ بـن  2000؛ ادواردز و آشـر،      1382استیگلس،   (جهان شده است  
ی و سرنوشت و های فرهنگ پدیدۀ خروشانی که با ارزششدن و چالش عظیم جهانیشناخت علمی 

خانوادگی ما عمیقاً مـرتبط     فردی و   هویت ملی و با حیات روزمرّۀ تعلیم و تربیت و حتی با زندگی              
  .شده، ضرورتی انکارناپذیر است

ها همیـشه دارای مناسـبات متقابـل اقتـصادی و             واقعیت این است که در طول تاریخ بشر، ملت        
ها بیش از بقیه بـر دیگـران تـأثیر      و برخی از ملت    انداجتماعی و تأثیر و تأثر فرهنگی و هویتی بوده        

 تحوالت اما. اندای آشکار و پنهان در میان آنان گسترش داده        گونهگذاشته و سبک زندگی خود را به      
 فرهنگی در ایـن قـرن، در   علمی وفنّی و  سیاسی ـ اجتماعی قرن اخیر، همانند تغییرات اقتصادی و 

کلـی دگرگـون کـرده       جوانان جهان را بـه    نوجوانان و   ، زندگی   ژهوی و به  طول تاریخ بشر نظیر ندارد    
هـای    تغییرات فرهنگی نیز، هم در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی و هـم در آمـوزش                    . است

هـای   گیری از هنرها و ادبیـات و گـذران اوقـات فراغـت و در حـوزۀ رسـانه                  غیررسمی و در بهره   
  .چار تغییرات اساسی کرده استنوجوانان و جوانان را دکودکان و گروهی، زندگی 
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هـای    هـا و نظـام      شدن نه فقط بر اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی، بلکه بر فرهنگ            جهانی
بـه همـین    . )2002؛ کارنوی و راتـن،      1999کارنوی،   (.گذارد  آموزشی و هویت مردمان نیز تأثیر می      

تواند بدون توجه دقیـق و      میریزی ثمربخش و نوآوری در آموزش و پرورش زمان ما ن          برنامهدلیل،  
  .ها صورت گیرد شدن در تعلیم و تربیت کشورها و ملتعمیق به تأثیرات جهانی

  سازی جهانی-1-2 
شدنِ زندگی مـردم، شـاهد      طبیعی مناسبات جهانی و جهانی     فرایند   ، عالوه بر  در چند دهۀ اخیر   

 ه خاصـ  هـای معـین،   فرهنگ و   یهاایدئولو فراگیر کردن    رایب،  سازی نیز طرح جهانی بوده و هستیم که     
های دیگـر و بـر هویـت مردمـان      امریکن در گوشه و کنار جهان، عرصه را بر فرهنگ     آنگلوفرهنگ  

ای را  سـابقه شناختی بـی  تر، و از این طریق، چالش روان      تر و تنگ   تنگ مهاجم هایمتفاوت از فرهنگ  
و ؛  2002؛ دان،   2000تیرنـی،    ؛1997گـرین،   : نگاه کنید بـه    (نیز در هویت مردمان ایجاد کرده است      

   .)2002راپرت، 
 انفعـال و  :  اسـت  دو نتیجۀ متعارض را سـبب شـده       ترین تأثیرگذاری خود،       در کم  سازیجهانی

جـویی  دانند، و ستیزه را آرمان خود می   فرهنگ مُدرن ی گروهی از افراد که سبک زندگی        پذیرتسلیم
ایـن  . شمارندیش را کمال مطلوب خود می     های پ هایی که سبک زندگی سده      آفرینی گروه و وحشت 

عبارت  "پذیرمنفعل و تسلیم  "های نگرش   مؤلفه. های بنیانی با یکدیگر دارند      دو نوع نگرش تفاوت   
انتقال وظایف , های مسلط جهانی ها و عملکردهای قدرتقید و شرط اهداف و برنامه      پذیرش بی  از

هـای ملـی در ادارۀ امـور،        هباورهـا و اندیـش    و اقتدار دولـت بـه بـازار آزاد جهـانی، کنارگذاشـتن              
  و نظام سیاسـی بیگانـه     از   چون و چرا   بی رویزدایی ملّی، تضعیف اقتدار ملی کشور، دنباله       مقررات

ما این مفهوم از    . استپذیرش فلسفه و سبک زندگی ایندیویدیوآلیستی، رالتیویستی و پراگماتیستی          
 مـصالح هویـت ملـی و نظـام          متفـاوت از   و آن را      نام نهـاده   " غربی سازیجهانی"جهانی شدن را    

  .)1383آبادی و نوروزی، لطف (ایم دانستهفرهنگ ملیارزشی 
 تمایل به جـدایی و مقابلـه         شامل شدن،جویانه به جهانی  های نگرش ستیزه  مؤلفهاز سوی دیگر،    

 سـنتی،   های مسلط بر زنـدگی      های دور و ارزش   با سبک زندگی مُدرن، تعلق بیش از حد به گذشته         
هـای   اجتماعی و فرهنگی، حفظ الیه      پیشرو اتکا به مفاهیم کلی فریبنده و زبان آرمانی فارغ از عمل          

هـای درونـی اسـتثمار شـدید     رویی مناسبات اجتماعی و فرهنگی سنتی بـه منظـور پوشـاندن الیـه         
ت کـارگیری ارعـاب و خـشونت در حـل مـشکال       ها، به   داشتن دیگران از آن     خبر نگه اقتصادی و بی  

های متفاوت از نظـام فکـری مـسلط          تمام و کمال اندیشه     و سرکوب   و کنترل  ،اجتماعی و فرهنگی  
  .اجتماعی است
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  گرایینگری و ملیت جهانی-1-3
- را مـی بخشی رهایی شدن، نگرش گری در مقابل جهانی   سازی و ستیزه   دو کرانۀ جهانی   میاندر  

ویژگی اصلی ایـن نگـرش آن       . نامیم می "اییگرنگری و ملیت  جهانی"توان در نظر گرفت که آن را        
 ،فرهنـگ ملّـی    و اعتالی    ساالری، حفاظت  را مردم  آنهای  مؤلفهاست که فعال و تکثّرگرای است و        

هـای ملـی، گـرایش بـه      گیری از جوانب مثبت فرهنگ جهانی، گرایش مثبت به تاریخ و ارزش     بهره
سی و اقتصادی و فرهنگـی همـۀ کـشورها،          عزّت و اقتدار ملی، اعتقاد و عمل به برابری حقوق سیا          

 ،آمیز مبتنی بر حق برابر حاکمیت ملی و حق برابر تعیین سرنوشت در بین کـشورها               روابط مسالمت 
- تشکیل مـی    انسانی ها و حقوق برابر     و برقراری مناسبات انسانی بین تمام مردم بر مبنای مسئولیت         

سـاز در زمـان مـا    بخش و تاریخ رهایی تماعی اج ترین دیدگاه ، که اساسی   را  نگرش  نوع اینما  . دهد
 و الزمـۀ    "گزینـی نگـرش میانـه   " یا   شدن به جهانی  مینویخردمندانه و     علمی و  رویکردیک   است،

در نمودار زیـر در     گزینی همان است که     میانهنگرش   این   .دانیم می  و آبادانی کشور   رشد و پیشرفت  
 و جویی جهانی در مقابل ستیزه  با جهان زیستن    و شدنهای جهانی  تقاطع کرانه  زاویۀ راست و باالی   

این . گیرد بیگانه قرار می   هویتشدن به   تسلیمدر مقابل   هویت ملی   و اعتالی    و حفظ    سازی؛جهانی
، از   نیـز  ملّیدر فرهنگ   و  ) 143قرآن کریم، بقره،    ( "امّتاً وسطا "با عنوان   ما  در فرهنگ دینی     نگرش

 از جلـد هفـتم      182بنـد یـازدهم، صـفحۀ        ،32195ت  بیـ در   ( فردوسـی   بزرگ جمله توسط حکیم  
  : که استآموخته  مابهمورد تأکید قرار گرفته و ، )1968 چاپشاهنامه، 

  خردمند باشی و پاکیزه رای  جایمیانه گزینی بمانی به
  

   و با جهان زیستنشدنجهانی            
  

  پذیری جهانیتسلیم                   گرایینگری و ملیتجهانی  
  بیگانههویت پذیرش                 هویت ملیحفظ و اعتالی
  گرانههجوم سلطه                  واکنش محرومانه                 

  

  سازی و جهانیجویی جهانیستیزه
  سازیشدن و جهانیهای گوناگون به پدیدۀ جهانی  واکنش-1نمودار 
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، موجـب   واکـنش محرومانـه   انه و   جویی عـصیانگر   مورد قبول ما آن است که اوالً ستیزه        نگرش
-تر می    انزوای بیش  ماندگی و  عقب نخواهد شد بلکه منجر به    سازی  در مقابل هجوم جهانی   موفقیت  

 بـه   توانند خود را از جهان جدا کنند بلکه ناچارنـد         آموزان نوجوان و جوان ما نمی     ثانیĤً، دانش . شود
 )گرایـی نگری و ملیـت پذیری یا جهانی  یمانفعال و تسل  ( یکی از دو راه      حاصل،جویی بی جای ستیزه 

هـای  پذیر دارند یا در مسیر سبک زندگی و رسانه        آنان که روحیات منفعل و تسلیم     . را انتخاب کنند  
دوستانه رشـد    آنان که در محیط تربیتی ایران       و .اند  کنند عموماً مدافع راه اول    فراگیر جهانی رشد می   

به هویت فرهنگی و ملی خـود       و   دانند   عصر حاضر نیز می     و در عین حال خود را متعلق به        کنندمی
مـسألۀ ایـن گـروه      . دهند را پیش روی خود قرار می      "گرایینگری و ملیت  جهانی" ،دهنداهمیت می 

موجـود زنـدگی    جهان  سازگاری با    هم در    ،شدن  اخیر آن است که در نگرش خود به پدیدۀ جهانی         
کنند و بر جهان انـسانی اثـر        می پاسداری و تقویت      خویش را   ملّی ها و هویت     و هم ارزش   کنندمی
 جدا از این دو گروه، افرادی کـه وابـستگی شـدید بـه سـبک زنـدگی کهنـه و روحیـۀ                        .گذارندمی

جـویی روی   بـه سـتیزه  برنـد  یا از آن سود میر را دارندجویی با زندگی جدید در عصر حاض      مقابله
  .کنندست دشمنی میکس که غیر از گروه آنان اآورند و با هر آن می

شدن و تأثیر   در چنین وضعیتی، ما باید در بارۀ نگرش نوجوانان و جوانان ایران به پدیدۀ جهانی              
 نظام ارزشی و هویت آنان، حساسیت کافی نشان دهیم و آموزش و پـرورش کـشورِ                 براین نگرش   

پاسـخگویی  ردید،  بدون ت . گویی مناسب به این چالش عظیم جهانی آماده سازیم          خود را برای پاسخ   
 ی و پرورشـ   یآموزشریزی و عمل    برنامه  و گیریتصمیم گزاری و   سیاستبه این وضعیت پیچیده و      

آشـکار و   شدن و چگـونگی و میـزان تـأثیر          های روشن پژوهشی در بارۀ مفهوم جهانی      نیازمند یافته 
  . استتعلیم و تربیتها و کارکردهای  برنامهگوناگون آن بر جوانب پنهان

 یامروز، صرفاً موجودی منحصر در خانواده و جامعه و کشور خـود نیـست بلکـه بخـش                 انسان  
ما چه بخواهیم و چه نخـواهیم، هـر فـردی           .  از جهان بشری و مناسبات جهانی است       ناپذیرجدایی

در . )2000اینگلهـارت،    (صورت موجودی جهانی درآمده است    متأثر از مناسبات جهانی است و به      
کـشورهای پیـشرفتۀ    که برتری     یکی آن : ایم  های گوناگونی از انتخاب مواجه    راهچنین شرایطی، ما با     

 سـهمگین یم و خـود را در وضـعیتی منفعـل در برابـر جریـان                ر بر سایر مردم جهان را بپذی      صنعتی
راه دوم آن است که خود را از جهـان و مناسـبات جهـانی جـدا                 .  بیگانگان بسپاریم  "سازیجهانی"

-نهاییِ پیش روی خود بدوزیم و به مقابلۀ عصیانگرانه در مقابل فرایند جهانی            کنیم و چشم به راهِ ت     
 های دور زندگی گذشته های   به شیوه  ، تمدنی خود  اعتالی شهروندی و   به جای    ،آوریم و   شدن روی 

های شهروندی و تمـدنی خـود،         انتخاب سوم آن است که با رشد و پرورش ویژگی         . متوسل شویم 
اسبات جهانی قرار گیریم و هم بـا حفـظ اسـتقالل و اعـتالی فرهنگـی و                  صورتی فعال در من   هم به 
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تاریخی و ملی خود، راه عزت و اقتدار در جهان معاصر را بپیماییم و بتوانیم نقـش مثبـت و مـؤثر                       
  .خود را در مناسبات جهانی ایفا کنیم

رزشـی  شدن و هویت و نظام ا     هانیجاز چنین دیدگاهی است که ما در پژوهشی که در موضوع            
یعنـی نگـرش    (شدن  ایم، دو نوع نگرش اصلی به پدیدۀ جهانی       آموز ایران انجام داده   نوجوانان دانش 

را مـورد بررسـی   ) گرایـی  ملیـت همراه بانگری  یا جهانی نگرش فعال در مقابل  پذیر و تسلیم  منفعل
لی و اجتماعی    چه آثاری در زندگی ارزشی و م       "شدنجهانی"ایم تا ببینیم نحوۀ نگرش به       قرار داده 
دانشگاهی ما دارد و آموزش و پرورش ایـران بایـد          آموز دبیرستانی و پیش    دانش  و جوانان  نوجوانان

های پژوهش مذکور و پژوهش مشابه دیگری را         برخی از یافته   .چه واکنشی در برابر آن داشته باشد      
  .ایمقاله ارائه کرده این م بخش دوم ساله است در29 تا 14که مربوط به همۀ نوجوانان و جوانان 

   هویت-1-4
، در مقولۀ شخصیت، به معنای خود اساسی و مستمرّ فرد، و مفهوم درونـی و ذهنـی اسـت            هویّتهویّت

هـای شـخص، مثـل        در این معنا، معموالً کیفیت و ویژگی      . که او از خویش به عنوان یک شخص دارد        
هویت فرهنگی، هویـت    هویت فردی، هویت جنسی، هویت شغلی، هویت اجتماعی، هویت اخالقی،           

  .شود دینی و هویت ملی مشخص می
 جایگـاه  "نظـام ارزشـی  "، و "هویـت "، "خود"شناسی شخصیت و تحول آن، سه مفهوم      در روان 

، "ارزشمندی خود " و   "دریافت از خود  "، یعنی   "خود"در این میان، دو جنبه از مفهوم        . محوری دارند 
ـ     دسـت "چهار جنبه از مفهوم هویـت، یعنـی          ، و  "توقـف هویـت   "،  "تعلیـق هویـت   "،  "تیـابی هوی

 حائز اهمیت اساسی در شـناخت       "نظام ارزشی "، و طیف وسیعی از انواع و مراتب         "اغتشاش هویت "
 و  1384آبـادی، لطف (است) آموزآموز و غیردانش  اعم از دانش  (وضعیت و تحول نوجوانان و جوانان       

  و جوانـان   ی بیان وضعیت هویت نوجوانـان     شناسی عموماً از دو مفهوم دیگر برا      در آثار روان  . )1385
گذاری شخـصی در انجـام       که به معنای سرمایه    1تعهد: اند از   این دو مفهوم عبارت   . شودنیز استفاده می  

 کـه حـاکی از   2هـا سـت؛ و بحـران    یـابی بـه آن    مایل بـه دسـت   یا جوان امور مهمی است که نوجوان    
 . استیابی هویته اکثر سؤاالتگویی ب در انتخاب راه مناسب در پاسخفرد سردرگمی 

متشکل از عوامل و عناصری است که بـا تعریـف شـناخته شـده از مفهـوم                  هویت دینی و ملّی     
خیرطلبی و اخـالق    ،   جاودانه  قدسی باورهای دینی اساساً بر      سالم هویت. شود بررسی می  "هویت"

از سوی دیگر،   . تکیه دارد دینی  اصیل  های  رهنمودو عمل به موازین و      بینی  عقالنیت و واقع  ،  انسانی
های تاریخی مشترک، سرزمین مشترک، تابعیت دولتـی مـشترک، سـنن            هویت ملی مربوط به ریشه    

  هویت ملی  .3)2000استفان تیرنی،    (استو مصالح مشترک    رسمی مشترک،   فرهنگی مشترک، زبان    
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 مـا   نـی  و دی  هویـت ملـی   .  نوجوانان و جوانان، بخش مهمی از هویت عمـومی آنـان اسـت             و دینی 
و توجه به حقیقت و     بندی و تعهد    ایرانیان، با توجه به دیرپایی تاریخ و فرهنگ ایران، حاکی از پای           

، احساس تعلق عمیق روحی و فکری و رفتاری به سرزمین آبـاء و اجـدادی و مـردم،         جوهر هستی 
تـرین   تاریخ، فرهنگ، سنن و شیوۀ زندگی ایرانی و دربرگـیرندۀ جوانب گوناگونی اسـت کـه مهـم                

 عبارت از باورهای دینی، احساس ایرانی بودن، تعلـق خـاطر بـه تـاریخ و تمـدن، فرهنـگ و                     ها آن
دادی، اخالق و سـنن ملی، زبان و ادبیات و هنرهای ملی، تعهد در حفاظت از سـرزمین آباء و اجـ                  

 . کشور است و آبادانیرشـد و پیشرفتکوشش برای  و طلبی و اقتدار ملیاستقالل

توان گفت که منظور ما از هویت دینی و ملی در این تحقیق،              می ، این مفاهیم  ترینیعدر تعریف   
اعتقـادات دینـی، عملکـرد      (عوامل و عناصر هویت دینـی       خود اساسی و مستمرّ فرد، در نگرش به         

سـرزمین مـشترک،    و  های تاریخی   دارانه نسبت به ریشه     نگرش مثبت و جانب   (و هویت ملی    ) دینی
  .است) سنن فرهنگی مشترکو  ،دفاع از سرزمین

  ها  نظام ارزش-1-5
های ترین الیهها در شمار درونی ، نظر ما آن است که ارزشهاها  نظام ارزشنظام ارزشدر مورد معنا و مفهوم      

های ارزشی    ا و گرایش  ه  شخصیّت فرد است و شناخت دقیق از هر فرد در گرو شناخت این ارزش             
هـای نظـام رفتـاری فـرد دانـست کـه دارای             یـه دهندۀ پا توان شکل ها را می    ارزش. و هویت اوست  

تـرین منبـع      شناختی مهم ها در بُعد روان     این ارزش .  اوست های   و واکنش  ها  ترین تأثیر در کنش     بیش
هـا و     ای از عقاید و هدف    گیری و درک و شناخت از خود، و در بُعد اجتماعی مجموعه             برای جهت 

آورد و خـود را بـا       ها را بـه دسـت مـی         ی، آن پذیرها است که فرد، در جریان رشد و جامعه          نگرش
تـوان عقایـد پایـدار فـرد        هـا را مـی      هر یک از ارزش   . سازدقواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می     

نسبت به شیوۀ خاصی از رفتار یا هدف نهایی زندگی دانست که از نظر فردی یا اجتماعی در مقابل                
  .ترجیح استشیوۀ دیگری از رفتار یا هدف دیگری از هستی قابل 

و های کلـی    ها، ترجیح معیّن باورها و طرزفکرها و رفتارها در حوزه           در تعریف عملیاتی ارزش   
 بندی ششگانۀ آلپـورت   ها را عموماً برحسب تقسیم      این ارزش . نامیمهای زندگی می    ای را ارزش  پایه

 انـد رار داده مورد سـنجش قـ    ) های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، زیبایی و نظری         یعنی ارزش (
پـردازی متفـاوت   ما در تحقیق خود بر اساس نظریـه . )1997؛ زتربرگ، 1960آلپورت و همکاران،  (

شناسی اجتماعی ماکس وبر و ادوارد های روان و متفاوت با بنیان(با نظر آلپورت و لیندزی و ورنون  
جش نظـام ارزشـی     یک ابزار بـومی سـن     ) اشپرانگر، که اساس کار آلپورت و همکارانش قرار گرفته        

در ایـن مقیـاس، ده   . ایمساخته و در تحقیق خود از آن استفاده کرده        ) 1383 نوروزی،   -آبادیلطف(
هـای فـردی،      گیری ارزشی در ده مقولۀ ارزش     جهتو  ترجیح در نظام ارزشی و نیز محتوا و شدت          
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هـای    رزشهـای اجتمـاعی، ا      های سیاسی، ارزش    های اقتصادی، ارزش    های خانوادگی، ارزش    ارزش
شـدن و   جهـانی هـای     های ملی، و ارزش     های دینی، ارزش    های علمی و نظری، ارزش      هنری، ارزش 

  .، مشخص شده استسازیجهانی

  های زندگی شهروندی و مهارت-1-6
 در سـطح محلـی و        در سـطح محلـی و       های زندگی های زندگی  مهارت  مهارت در درجۀ اول، دارای وجوه مشترک با      در درجۀ اول، دارای وجوه مشترک با      شهروندی  شهروندی  مفهوم  

از چنین دیـدگاهی    . ی زندگی در جامعۀ جهانی ارتباط دارد      هااست و در درجۀ دوم، با مهارت       ملیملی
شناسی فردی و اجتماعی جوامع پیشرفتۀ صنعتی بلکه بر پایۀ          است که ما، نه بر اساس رویکرد روان       

آموزان نوجـوان و جـوان بـرای زنـدگی      های مورد نیاز دانشترین مهارت روش زندگی ایرانی، مهم   
ایـم  های زیـر پیـشنهاد کـرده       را به شرح هشت گروه از مهارت       سعادتمندانۀ ایرانی در جهان کنونی    

هاسـت و   ناپـذیر از همـین مهـارت      های شهروندی نیز بخشی جـدایی       ویژگی). 1384آبادی،  لطف(
تـری دارد    در زندگی شهروندی، اهمیت بیش 5 تا   1های شمارۀ   گونه که شاهد هستیم، مهارت    همان

 : شهروندی استهایساز مهارت زمینه8 تا 6و سه مهارت 

 شناخت زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و ملی و دینی در کـشور، اولـین                   -1
  .آموزان ما باید فراگیرندهایی است که دانشگروه از مهارت

آمـوزان مـا یـاد بگیرنـد سـالمت جـسمی و       ها این است کـه دانـش     دومین گروه از مهارت    -2
کنند و بهبود بخشند تا رضـایت از زنـدگی بـرای            محیطی را حفظ    بهداشت فردی و زیست   

  .تر شود آنان و دیگران آسان
آمـوز یادبگیرنـد کـه نظـم و         ها آن است که نوجوانان و جوانان دانـش         گروه سوم از مهارت    -3

ها بر عهدۀ  مداری و عدالت را در همه حال رعایت کنند و در همۀ اموری که انجام آن قانون
 . داشته باشندآنان است، احساس مسئولیت

های زبانی و انواع      رشد مهارت ،  رسانیدردی و کمک     و هم  دلی  هم مناسبات سالم اجتماعی،     -4
 و ثمـربخش بـا      ارتباط مـؤثر  ، توانایی برقرار کردن     دیگر ارتباطهای مبتنی بر کرامت انسانی     

و سـایر   وطنـان     زبانان و همراهان و هم      بستان برابر و عادالنه، دوست داشتن هم      دیگران، بده 
 .هاستها چهارمین گروه از مهارت انسان

ای در هویـت و شخـصیت و زنـدگی فـردی و               ها، که اهمیـت ویـژه      گروه پنجم از مهارت    -5
ما از این بابت در     . های شغلی است  خانوادگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان دارد، مهارت       

م بـا فـراهم کـردن       شماری داریم و جا دارد آموزش و پرورش، ه          کشور خود مشکالت بی   
مانند دقت و نظم (آموزان  ر ذهن و روحیه و رفتار تمام دانش      های شغلی د  های مهارت زمینه
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و هــم در )  درســت هویــت شــغلیگیــریگیــری و نــوآوری و شــکل و مــسئولیت و پــی
ای سطوح باالتر تحـصیلی از نظـر آمـوختن دانـش و             های آموزش فنی و حرفه      ریزی برنامه
نقـش و اعمـال فـشار بـر نهادهـای           ایفـای    و    نوجوانان و جوانان   های تخصصی به  مهارت

. درسـتی ایفـا کنـد   ، نقـش حیـاتی خـود را بـه    مسئول تأمین فرصتهای شغلی برای جوانـان     
همتایی در نظام شخصیت جوانان دارد و از نظـر رشـد و             استحکام هویت شغلی جایگاه بی    

 و رفـاه فـردی نیـز، حـائز          پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور و تأمین عـدالت اجتمـاعی          
 .اهمیت اساسی است

کـه هـستند و    خود را چنـان آموزان در هر سنّی،    دانشها این است که      گروه ششم از مهارت    -6
توانند باشـند، بـه درسـتی بـشناسند و شـیوۀ زنـدگی خـود را بـر اسـاس                     گونه که می  بدان

دت و در راسـتای تحقـق       مدت و درازمـ   مدت و میان  های کوتاه   ها، استعدادها، هدف    توانایی
 .دهی کنند باورها و آرزوهایی که دارند، سازمان

های زندگی این است که کودکان و نوجوانـان و جوانـان بـه تفکـر       هفتمین گروه از مهارت    -7
هشیاری و تفکـر    آگاهی و   بینانه و منطقی،    های تفکر واقع  ای از توانایی  که مجموعه (درست  

 .مجهز شوند) گرش به امور، و توانایی حل مسأله استانتقادی، خالقیت در اندیشه و ن

ها برای زندگی سالم نوجوانان و جوانان آن اسـت کـه سـالمت و                هشتمین گروه از مهارت    -8
هـای کـاذب و افراطـی،         اضطراب و هیجـان   مقابله با   تعادل دستگاه روانی خود را از طریق        

، فرورفتگـی  و تنیـدگی و درهـم      انـی  رو های، مقابله با فشار   هیجانیمقابله با افسردگی و بی    
بخش در زندگی درونی      های زیان  حل تعارض ورزی و   مقابله با خودخواهی و حسد و کینه      

  .و بیرونی حفاظت کنند
 و تربیـت    آمـوزش های مذکور قطعاً نیازمنـد        آموز از ویژگی  برخورداری نوجوانان و جوانان دانش    

ای اساسی و انکارناپـذیر خـانواده بـر چگـونگی           جدا از تأثیره  . شوداست و خود به خود حاصل نمی      
گیری هویت و شخصیت، نهاد مسئول آمـوزش        های زندگی و شهروندی و شکل       یابی به مهارت    دست

ها و  ها و روش  آموزان، مدرسه، معلم، برنامه     ها و هویت و شخصیت دانش     دهندۀ این مهارت  و پرورش 
دهد که هم نهاد خـانواده و هـم          ما نشان می   هایبررسی. فضای تعلیم و تربیت رسمی در کشور است       

هـای زنـدگی و      رشـد و پـرورش مهـارت       بـرای ، اگرچه تمایـل جـدی        و جامعۀ معلمان   نهاد مدرسه 
بخشیدن به هویت و رشد دادن شخصیت کودکان و نوجوانان و جوانان دارند، اما، در انجـام                 استحکام

هـای گونـاگون هـستند و، در مجمـوع،          نیتـوا وظایف خود در این مسائل حیاتی دچار کمبودها و کم         
  .دانند و برنامۀ روشنی ندارند که چه باید کردنمی
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آمـوز  های پژوهشی در مورد وضعیت نوجوانان و جوانـان دانـش          یافته -2
ایران و نگرش آنان به جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و مدنی و نظام             

  سازیشدن و جهانیارزشی و جهانی

  آموزجتماعی و مدنی نوجوانان و جوانان دانش وضعیت هویت ا-2-1
شدن، موجب شده اسـت کـه بـسیاری از          شناختی مربوط به جهانی   های اجتماعی و روان     چالش

دانشگاهی کشور ما، بر سر دوراهی انتخاب بـین        ویژه نوجوانان و جوانان دبیرستانی و پیش        مردم، به 
.  درجاتی از بحران هویت را تجربه کنند فرهنگی و تجددطلبی مدرن سرگردان شوند وقدیمیسنن 

 نفـری از    4292روی یـک نمونـۀ      ) 1383آبادی و نـوروزی،     ؛ لطف 1383آبادی،  لطف (مطالعات ما 
 از جمله در هویت   ،  دهد که در برخی جوانب هویت      نشان می  آموز کشور نوجوانان و جوانان دانش   

کمبـود و   آموز ایـران دچـار      ن دانش  دو سوم از نوجوانان و جوانا      ،فرهنگی و اجتماعی و شهروندی    
کـم در میـان یـک سـوم از آنـان              تعهد و حتی بحران هویت، دست      عدم ویژگیهستند و   رشدی  کم

آموز ایران به مرحلۀ     درصد از نوجوانان و جوانان دانش      33بر اساس این مطالعات فقط      . وجود دارد 
 در تعلیـق و توقـف و اغتـشاش          اند و بقیه  یابی به هویت اجتماعی و مدنی رسیده        پیشرفت و دست  
که قاعدتاً انتظار داریم رفتارهای اجتماعی و شـهروندی            با توجه به این    ).1جدول  (هویت گرفتارند   

ها نشان از وجود مشکل در پسند خود را پیدا کند، این یافتهدر دورۀ دبستانی شکل اساسی و جامعه     
در مـورد   . دارد) آموزن و جوانان دانش    درصد از نوجوانا   67در میان   (هویت اجتماعی و شهروندی     

هویت شغلی نیز، که عنصر بسیار مهمی در هویت اجتماعی و شهروندی است، با نارسایی مشابهی                
آمـوز از ایـن نظـر دچـار     رو هستیم و شاهدیم که در حدود دوسوم نوجوانان و جوانان دانـش           روبه

 .مشکل هستند

  آموزن و جوانان دانش وضعیت هویت اجتماعی و مدنی نوجوانا.1جدول 

اغتشاش هویتتوقف هویتتعلیق هویتیابی به هویت دست چهار وضعیت اساسی هویت

 17 ٪ 25 ٪ 25 ٪ 33 ٪ هویت اجتماعی و شهروندی

 32%  29%  19%  20%  هویت شغلی

هـای  در زمینۀ سالمت روانی و میزان ناهنجاری      ) 1382آبادی،  لطف(های پژوهش دیگر ما     یافته
هـای    که همگـی در ارتبـاط مـستقیم بـا ویژگـی           ( ساله   29 تا   14نی در بین نوجوانان و جوانان       روا

، روحیۀ سرکـشی    ) درصد 49(حاکی از آن است که درجاتی از تعارض با والدین           ) شهروندی است 
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پـذیری در برابـر اعتیـاد    طلبی یا مخـاطره  ، و کیفوری  ) درصد 54(به خالفکاری   ، تمایل   ) درصد 52(
- می 1گونه که در نمودار     به بیان دیگر، همان   . شود در بین نوجوانان و جوانان دیده می       ) درصد 49(

 درصد است و ایـن پیـام روشـن را در خـود دارد کـه                 55ها در سطح      بینیم، میانگین این ناهنجاری   
 اجتمـاعی و    -های آموزشی و تربیتی مدارس برای بهبود سالمت روانـی         بازنگری اساسی در برنامه   

هـای آموزشـی و   در واقـع، وضـعیت موجـود برنامـه    . هروندی، یک ضرورت قطعی استتربیت ش 
های   گری جزئی که در حال حاضر در بخش       ها، و عملکردهای اصالح   ها، برنامه   درسی و نیز دیدگاه   

شـود پاسـخگوی   های آموزشـی دیـده مـی   های درسی و نوآوری  ریزی آموزشی، تألیف کتاب   برنامه
های زندگی و تربیت شهروندی در سطح ملی نیست         ای مربوط به مهارت   های کنونی و نیازه     چالش

هـای    و با زندگی در عصر کنونی جهانی شدن نیز تناسب الزم را ندارد، بلکـه بـه دلیـل امیـدواری                    
  .های تعلیم و تربیت نیز عمل کند تواند در خالف جهت هدفکند، مینابجایی که ایجاد می

   نوجوانان و جواناناجتماعی -ت روانیهای سالم ویژگی وضعیت .1 نمودار

67 61 49 52 54 49
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  شدنآموزان نوجوان و جوان به جهانی چگونگی نگرش دانش-2-2
اولـی در بـارۀ    (پـژوهش ملـی  دو های پژوهشی فوق و آنچه در زیر ارائه شده، بر اسـاس         یافته

 تا  14 نفری از جوانان     21300یع ملی    از یک نمونۀ وس    "شناختی نوجوانان و جوانان   وضعیت روان "
آمـوزان  ها و هویت ملی و دینـی دانـش          شدن و تأثیر آن بر ارزش     جهانی"در بارۀ    ساله و دومی     29

 13آمـوزان سـنین    نفری دانش4292 از یک نمونۀ    "دانشگاهی کشور پسر و دختر دبیرستانی و پیش     
نمونـۀ  .  به دست آمـده اسـت      )وهشیمجموعه سؤاالت پژ  گویی به یک      ، به منظور پاسخ    سال 20تا  

 از شش اسـتان در شـش منطقـۀ    تری دارد،    دوم که نتایج آن با موضوع این مقاله ارتباط بیش          تحقیق
صورتی است کـه    شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و مرکزی و تهران انتخاب شده و توزیع آن به                  

  .کنید مشاهده می4 و 3 و 2در جداول 
  

  هامونۀ تحقیق از شش استان کشور و جنسیت آزمودنیتوزیع فراوانی ن. 2جدول 
 درصد تراکمی درصد تعداد ها استان

 25,4 25,4 1091 تهران

 40 14,6 626 مرکزی

 54,9 14,8 637 چهارمحال و بختیاری

 68,3 13,4 577 یزد

 84,7 16,4 705 مازندران

 100 15,3 656  رضویخراسان

  100 4292 کل

 49,2 49,2 2111 ها ان کل استانپسر

 100 50,8 2181 ها ان کل استاندختر
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  هاتوزیع فراوانی سن آزمودنی. 3جدول 
 درصد تراکمی درصد تعداد سن تقریبی

 0,7 0,7 29 تر  و کم13

 9,6 9 384  سال14

 36,7 27 1159  سال15

 67,1 30,5 1305  سال16

 91,2 24,1 1031  سال17

 98,7 7,5 320  سال18

 100 1,3 57 تر  سال و بیش19

  99,8 4285 کل

  0,2 7 پاسخبی

  100 4292 کل

  

  هاتوزیع فراوانی پایۀ تحصیلی آزمودنی. 4جدول 
 درصد تراکمی درصد تعداد پایۀ تحصیلی

 29 29 1244 اول دبیرستان

 58,3 29,2 1253 دوم دبیرستان

 85,6 27,3 1172 سوم دبیرستان

 100 14,4 617 پیش دانشگاهی

  99,9 4286 کل

  0,1 6  پاسخبی

  100 4292  کل

  

تحلیل .  مورد نظر بوده است  یک مجموعه سؤاالت اصلی و فرعی     گویی به     در این تحقیق، پاسخ   
  :، نشان داد کهاین سؤاالت  برخی از در موردشدهآوری جمع پژوهشیهایداده

-دانشگاهی بـه جهـانی    تانی و پیش  آموزان دبیرس در پاسخ به سؤال مبنی بر تفاوت نگرش دانش        
سـازی در میـان       بـه جهـانی    پذیری و تسلیم   نگرش منفعل  های پژوهشی ما نشان داد که     شدن، یافته 
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-، دانش و منطقیدر نگرش فعال  . دانشگاهی است آموزان پیش آموزان دبیرستانی بیش از دانش    دانش
  .رندآموزان دبیرستانی دادانشگاهی وضع بهتری از دانشآموزان پیش

 چگـونگی  شـامل (شـدن   ای مؤثر بـر نگـرش بـه جهـانی         عوامل زمینه  مربوط به سؤال  در مورد   
شـدن، هویـت شـاگردان و       فرزندپروری در خانواده، عملکرد مدرسه در خصوص آموزش جهـانی         

 دینی و ملـی خـانواده و         مثبت های ما نشان داد که عملکردهای       ، تحلیل )شناختی آنان وضعیت روان 
این،  برافزون. شدن است ساز نگرش فعال به پدیدۀ جهانی     به نیازهای فرزندان، زمینه   گویی آن     پاسخ
آمـوزان   دینی و ملی و اخالقی و نیز، نیروی زندگی و سالمت روانی دانـش               و نیرومند   سالم هویت

. شدن دارد  آنان به پدیدۀ جهانی     و منطقی  دانشگاهی، تأثیری مثبت بر نگرش فعال     دبیرستانی و پیش  
دانـشگاهی دارای هویـت     آمـوزان دبیرسـتانی و پـیش      دهد که دانـش   های پژوهشی ما نشان می    هیافت

شـدن   به پدیدۀ جهـانی    هستند و ) دوستیدر دو جنبۀ آمادگی دفاع از سرزمین و ایران        (نیرومند ملی   
بـا   (تمایل به پیشرفت و آبادانی کـشور      بینی  قدرت پیش همچنین،  . نیز نگرشی فعال و معقول دارند     

آموز نوجوانان و جوانان دانش نگرش فعال  دربیش از هر عامل دیگری) 32/0یب بتای نیرومند   ضر
  .مؤثر استشدن به پدیدۀ جهانی

  شدن نقش مدرسه در چگونگی نگرش نوجوانان به جهانی-2-3
- در پاسخ به سؤال دیگر پژوهش مبنی بر نقش مدارس در نگرش به جهانی       های تحقیق ما  یافته
آموزان  دانش  و منطقی  اند نقش مؤثری در نگرش فعال     از آن است که مدارس نتوانسته      حاکی   شدن،

هـای مـستقیم و       آیـد کـه آمـوزش     هـا برمـی   یافتهاین  از  . شدن داشته باشند  نوجوان به پدیدۀ جهانی   
آمـوزان  شدن، مـوفقیتی نـدارد و نظـر دانـش         ها به نوجوانان در موضوع جهانی       غیرمستقیم دبیرستان 

ها و جریان تـدریس     شدن در برنامه  تر آن است که آموزش جهانی       دانشگاهی بیش  و پیش  دبیرستانی
برنامه نتوانسته است نگرش فعال و معقولی را در آنان ایجاد کنـد و آمـوزش                های فوق   و در فعالیت  

  ارائـه  7 تـا    5ها که در جداول      این یافته  .نشده است شدن به آنان ارائه     مناسبی در قبال پدیدۀ جهانی    
که موجب ایجاد نگـرش فعـال و منطقـی در             بیش از آن  عملکرد مدارس   دهند که   اند، نشان می    شده

، بر بستر وضـعیت اجتمـاعی و فرهنگـی           نقشی معکوس ایفا کرده و     شدن بشود مورد پدیدۀ جهانی  
 در مقابـل فرهنـگ و سـبک    پـذیر نگـرش منفعـل و تـسلیم   یعنی (سازی  پذیرش جهانی  به موجود،

، حتی با   5 شاهد هستیم که در هر یک از چهار مدل جدول شمارۀ             . شده است  منجر )زندگی بیگانه 
  .ها مواجه هستیمافزودن متغیرهای آموزشی و پرورشی بیشتر، با عملکرد معکوس برنامه
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  )پذیرنگرش منفعل و تسلیم(سازی خالصۀ مدل رگرسیون چند متغیرۀ پذیرش جهانی. 5جدول 
Model Summary 

 Change Statistics 

ModelR R 
Square

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the EstimateR Square 

Change 
F 

Changedf1df2 Sig. F 
Change 

1  0,138)a(0,019 0,019 1,0206 0,019 58,552 1 4006 0,000 

2 0,156)b(0,024 0,024 1,0180 0,005 15,923 1 4005 0,000 

3 0,171)c(0,029 0,028 1,0156 0,005 15,469 1 4004 0,000 

4 0,176)d(0,031 0,030 1,0149 0,002 4,897 1 4003 0,027  
a Predictors: (Constant) آموزش جهانی شدن در جریان تدریس   
b Predictors: (Constant) هـای   هـا و کتـاب   آموزش جهانی شدن در برنامـه , آموزش جهانی شدن در جریان تدریس  
 درسی
c Predictors: (Constant) هـای   آموزش جهانی شدن در برنامـه هـا و کتـاب   ,  آموزش جهانی شدن در جریان تدریس

های فوق برنامه آموزش جهانی شدن در فعالیت, درسی  
d Predictors: (Constant) ـ هـا و ک  آموزش جهانی شدن در برنامـه , آموزش جهانی شدن در جریان تدریس,  ی هـا  بات

  برای واکنش در قبال جهانی شدنآموزان دانشآماده سازی , های فوق برنامه جهانی شدن در فعالیتآموزش , درسی

  

  )پذیر نگرش منفعل و تسلیم(سازی  جهانیتحلیل واریانس برای رگرسیون چند متغیرۀ پذیرش. 6جدول 
ANOVA(e) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  
Regression 98,487 4  24,622 23,902 0,000)d( 

Residual 3093,412 4003 1,030   4
Total 3191,900 4007    

d Predictors: (Constant) هـای   هـا و کتـاب    آموزش جهانی شدن در برنامه, آموزش جهانی شدن در جریان تدریس, )
  واکنش در قبال جهانی شدن برایآموزان دانشآماده سازی , های فوق برنامه آموزش جهانی شدن در فعالیت, درسی

e Dependent Variable:    پذیرش جهانی سازی
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  )پذیرنگرش منفعل و تسلیم(سازی ضرایب رگرسیون چند متغیرۀ پذیرش جهانی. 7جدول 
Coefficients(a) 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Model  B Std. 
Error Beta 

t Sig. 
Zero-
orderPartialPart

)Constant( 2,898 0,059   49,2260,000   

آموزش جهانی شدن در 
 جریان تدریس

0,993 0,024 0,101 4,152 0,0000,138 0,076 0,075

آموزش جهانی شدن در 
های  برنامه ها و کتاب

 درسی
0,85- 0,017 0,097 4,911 0,0000,017 0,089 0,088 

موزش جهانی شدن در آ
 های فوق برنامه فعالیت

0,643 0,019 0,078 3,411 0,0010,125 0,062 0,061

4

 آموزان دانشآماده سازی 
برای واکنش در قبال 

 جهانی شدن
0,436 0,020  0,049  2,213 0,0270,111  0,040 0,040 

a Dependent Variable:    پذیرش جهانی سازی

  
نگـرش فعـال و     (گرایـی   ملیـت نگری و    عملکرد مدارس در زمینۀ جهانی     های تحقیق در بارۀ   یافته

 ارائه  10 تا   8دانشگاهی ایران در جداول     آموزان دبیرستانی و پیش   در بین دانش  ) شدنمنطقی به جهانی  
در این بخش از تحقیق، مسألۀ اساسی این بوده است که رابطۀ بین عملکـرد مدرسـه را بـا      . شده است 

  .آموزان تبیین کنیمگرایی یا نگرش فعال و معقول دانشتملینگری و جهانی
 همـۀ متغیرهـای     مربوط به نقش مثبت و مـؤثر      دهندۀ آن است که فرض       نشان Fآزمون معنادار   
شـدن، آمـوزش    آموزان برای واکنش مناسب در قبال جهـانی       سازی دانش  آماده مبنی بر عملکرد مدرسه،   

-آموزش جهانی های درسی و      ها و کتاب  شدن در برنامه  شدن در جریان تدریس، آموزش جهانی     جهانی
  .رد شده است های فوق برنامه شدن در فعالیت

-سازی دانش آماده:  برای این متغیرها عبارت است از      βضرایب رگرسیون استانداردشدۀ تفکیکی یا      
، شـدن در جریـان تـدریس       ؛ آموزش جهـانی    -21/0شدن،  آموزان برای واکنش مناسب در قبال جهانی      

شـدن در    ؛ و آمـوزش جهـانی      -10/0هـای درسـی،       ها و کتـاب   شدن در برنامه   ؛ آموزش جهانی   -11/0
هـای مـستقیم و       آیـد کـه آمـوزش     هـای پژوهـشی برمـی      ؛ از این یافتـه     -07/0های فوق برنامه،      فعالیت
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آموزان ششدن موفقیتی ندارد و نظر دان      در موضوع جهانی    و جوانان  ها به نوجوانان    غیرمستقیم دبیرستان 
ها و جریان تدریس و در      شدن در برنامه  تر آن است که آموزش جهانی       دانشگاهی بیش دبیرستانی و پیش  

برنامه نتوانسته است نگرش فعال و معقولی را در آنان ایجاد کند و آموزش مناسـبی در                 های فوق   فعالیت
  .)10 تا 8نگاه کنید به جداول  (شدن به آنان بدهدقبال پدیدۀ جهانی

  )نگرش فعال و معقول(گرایی نگری و ایرانخالصۀ مدل رگرسیون چند متغیرۀ جهانی. 8جدول 
Model Summary  

 Change Statistics 

ModelR R 
Square

Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
R 

Square 
Change

F 
Changedf1df2Sig. F 

Change

1 0,271)a(0,073 0,073 0,6530  0,073 237,6941 40050,000 

2 0,289)b(0,083 0,083 0,6495 0,010 32,834 1 40040,000 

3 0,300)c(0,090 0,089 0,6473 0,007 21,754 1 40030,000 

4 0,305)d(0,093 0,092 0,6463 0,003 10,424 1 40020,001  
a Predictors (Constant):   ی واکنش در قبال جهانی شدن براآموزان دانشآماده سازی   

b Predictors (Constant): آموزش جهـانی  ,  برای واکنش در قبال جهانی شدنآموزان دانشآماده سازی  
 شدن در جریان تدریس

c Predictors: (Constant): آموزش جهـانی  ,  برای واکنش در قبال جهانی شدنآموزان دانش آماده سازی 
های درسی هانی شدن در برنامه ها و کتابآموزش ج, شدن در جریان تدریس  

d Predictors: (Constant): آموزش جهـانی  ,  برای واکنش در قبال جهانی شدنآموزان دانش آماده سازی 
آمـوزش جهـانی شـدن در       , هـای درسـی    آموزش جهانی شدن در برنامه هـا و کتـاب         , شدن در جریان تدریس   

های فوق برنامه فعالیت  
  

  )نگرش فعال و معقول(گرایی نگری و ایرانیانس برای رگرسیون چند متغیرۀ جهانیتحلیل وار. 9جدول 
ANOVA(e( 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 128,663 4 32,166 77,011 0,000)d( 

Residual 1253,874 4002 0,418   4
Total  1382,537  4006    

d Predictors: (Constant): آموزش جهـانی  ,  برای واکنش در قبال جهانی شدنآموزان دانش آماده سازی 
آمـوزش جهـانی شـدن در       , هـای درسـی    آموزش جهانی شدن در برنامه هـا و کتـاب         , شدن در جریان تدریس   

های فوق برنامه فعالیت  
e Dependent Variable: جهانی نگری و ایران گرایی  
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  )نگرش فعال و معقول(گرایی نگری و ایرانرۀ جهانیضرایب رگرسیون چند متغی. 10جدول 
Coefficients(a) 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Model B Std. 
Error Beta 

t Sig.
Zero-
orderPartialPart

)Constant(  5,306 0,038  141,4900,000   
آماده سازی 

 برای زانآمو دانش
واکنش در قبال 
  جهانی شدن

0,120-0,013 0,205- 9,525-0,0000,271-0,171- 0,166-

آموزش جهانی 
شدن در جریان 

  تدریس
0,738-0,015  0,114- 4,849-0,0000,233-0,088-0,084-

آموزش جهانی 
ها  شدن در برنامه

های  و کتاب
 درسی

0,568 0,011 0,099- 5,156-0,0000,032-0,094-0,090-

4

آموزش جهانی 
شدن در 

های فوق  فعالیت
 برنامه

0,387-0,012  0,072-  3,229-0,0010,199-0,059-0,056-

A Dependent Variable: جهانی نگری و ایران گرایی 

  شدنهای نظام ارزشی نوجوانان و جوانان بر نگرش به جهانی تأثیر مؤلفه-2-4
  ساله 20 تا   13 آموزان نوجوان های نظام ارزشی دانش    تأثیر مؤلفه  ر مورد های پژوهشی ما د   یافته

های خانوادگی  های ملی و ارزش  که نیرومندی ارزش نشان دادشدن،بر نگرش آنان به پدیدۀ جهانی   
هـای   بـرعکس، ارزش . شـدن اسـت  ترین تأثیر مثبت بر نگرش فعال آنان به پدیدۀ جهانی      حائز بیش 
- بـه بیـان دیگـر، دانـش        .شـدن دارد   مثبت را بر نگرش فعال به پدیدۀ جهانی        ترین تأثیر   سیاسی کم 

تـری بـه      های سیاسی دارند از نگرش فعال و منطقی کـم           تری به ارزش    آموزانی که تعلق خاطر بیش    
سـازی هـستند یـا گـرایش بـه      پدیدۀ جهانی شدن برخوردارند بلکه، برعکس، یا متمایل به جهـانی         

 این بدان معنا نیز هست که ما از ایـن نظـر بـا دو گـرایش                  .شدن دارند یجویی با پدیدۀ جهان   ستیزه
 یاز تعـادل  کـه    رو به رو هـستیم       آموز دانش نوجوانان و جوانان  گروه قابل توجهی از     متضاد در بین    

  .گزینی را گرفته استگری جای میانه و افراطی در این مورد برخوردار نیستندمعقول
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آمـوز دبیرسـتانی و     های مورد توجه نوجوانان دانش       ارزش اولویت دهد که ها نشان می  این یافته 
 هـای خـانوادگی،      ارزش) 2های ملـی،      ارزش) 1: اند از   دانشگاهی ما، به ترتیب اهمیت، عبارت     پیش

) 7هـای فـردی،       ارزش) 6هـای علمـی،       ارزش) 5،  دینـی هـای     ارزش) 4های اجتمـاعی،      ارزش) 3
جالـب  . جهانیهای  ارزش) 10های سیاسی، و    ارزش) 9،  های هنری   ارزش) 8های اقتصادی،     ارزش

هـای ملـی و       آموز ایرانی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد ارزش        توجه است که برای نوجوانان دانش     
  .تواند نقشی بسیار مهم در آموزش و تربیت آنان داشته باشد  که میدوستی استتمایالت میهن

-مطالعۀ وضعیت هویت دینـی و ملـی دانـش         نی  یع(در پاسخ به دو سؤال اصلی دیگر پژوهش         
- نشان داد که دانـش     های ما یافته) شدن و ارتباط آن با نگرش فعال به پدیدۀ جهانی         آموزان نوجوان 

نـسبتاً  آمـوزان دبیرسـتانی، هویـت       دانـشگاهی از هـر دو نظـر، در مقایـسه بـا دانـش              آموزان پـیش  
تر بودن این   توان نتیجه گرفت که پیشرفته     می  از آنجا که این تفاوت جزئی است،       .نیرومندتری دارند 

آمـوزان  دانـشگاهی در مقایـسه بـا دانـش        آمـوزان پـیش   جنبه از هویت، ناشی از تفاوت سنی دانش       
شـدن، رابطـۀ    نگرش فعال در مـورد پدیـدۀ جهـانی         چنین،  هم. های اول تا سوم دبیرستان است       سال

آمـوزان دبیرسـتانی و     ملـی دانـش   دینـی و      سـالم  متقابل مثبت و نیرومند با نظام ارزشـی و هویـت          
  .دانشگاهی دارد پیش

  های پژوهشی سایر یافته-2-5
  : نشان داد کهشدهآوریهای جمع از دادههای ما تحلیلبر آنچه گفته شد، افزون

دانـشگاهی متفـاوت از     شدن در میان دختران و پسران دبیرسـتانی و پـیش          نگرش به جهانی   -1
تر از پسران اسـت و آنـان،          سازی کم ا که تمایل دختران به جهانی     یکدیگر است، به این معن    

 ایـن یافتـۀ   .شـدن دارنـد  در مقایسه با پسران، نگرش فعال نیرومنـدتری بـه پدیـدۀ جهـانی             
 تـر پژوهشی حاکی از تعلق نیرومند دختران جوان به هویت ملی و نگرش فعـال و منطقـی                

  .آنان در مورد شهروندی جهانی است
آمـوزان  نی در مقایـسه بـا دانـش       آمـوزان دبیرسـتا   شـدن در میـان دانـش      انینگرش بـه جهـ     -2

 این بـدان معنـا اسـت کـه          .تری دارد    بیش پذیری و تسلیم  های انفعالی دانشگاهی، جنبه  پیش
در تر تری دارند بیش  آموز دبیرستانی که سن کمتر و وضعیت تحصیلی پایین        نوجوانان دانش 

  . هستندمعرض فاصله گرفتن از هویت ملی خود
 -دانـشگاهی کـه بـه طبقـات بـاالی اقتـصادی           آموزان دبیرسـتانی و پـیش     آن دسته از دانش    -3

آموزان متعلق بـه طبقـات پـایین و میانـه، نگـرش             اجتماعی تعلق دارند، در مقایسه با دانش      
سازی نیـز در  جویی با جهانیدهند و روحیۀ مقابلهسازی نشان می تری به جهانی    منفعل بیش 
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آنان به   پذیریآموزان با تسلیم  ، عالوه بر ارتباط رفاه اقتصادی دانش       این امر  .تر است  آنان کم 
جـویی نیـز     اجتمـاعی بـا سـتیزه      -حاکی از رابطۀ مثبت محرومیت اقتـصادی      سازی،  جهانی
  .هست

هـایی بـا تحـصیالت بـاال و         دانـشگاهی متعلـق بـه خـانواده       آموزان دبیرستانی و پیش   دانش -4
 دارند و نگـرش     شدنتری به جهانی     بیش فعال و منطقی   بیشتر، نگرش    برخورداری فرهنگی 

 تفـسیری کـه از ایـن یافتـۀ          .تـر اسـت     سازی نیـز کـم    جویانۀ آنان با جهانی   مخالف و مقابله  
تری در مـسائل      پذیری بیش تر انعطاف کردهتوان کرد این است که افراد تحصیل      پژوهشی می 
جویی را نیز از این     ثبت محرومیت فرهنگی و ستیزه    توان رابطۀ م  چنین، می   هم. جهانی دارند 

  .یافتۀ پژوهشی نتیجه گرفت
سـاز نـوع    نیـز زمینـه   ) اجتماعی -روانیو مشکالت   سالمت  وضعیت  (شناختی  عوامل روان  -5

در واقـع، آن    . شدن اسـت  دانشگاهی به پدیدۀ جهانی   آموزان دبیرستانی و پیش   نگرش دانش 
تـری   تـر و مـشکالت کـم     بـیش  اجتمـاعی  -سالمت روانی آموز که   دسته از نوجوانان دانش   

دهنـد و پـذیرش     شـدن نـشان مـی     تری به پدیدۀ جهـانی      دارند، نگرش فعال و منطقی بیش     
های مهـم   از این یافته.سازی دارندبه فرایند و طرح جهانی    جویی و هم    هم به ستیزه  تری    کم

جـویی نـامعقول را     مقابلـه ا  اجتماعی ب -های روانی   توان رابطۀ مثبت نابهنجاری   پژوهشی می 
  .نتیجه گرفت

 عوامل سنی، جنـسیتی، تحـصیلی، خـانوادگی،         در این پژوهش،   های آماری   تحلیل بر اساس    -6
ساز تفـاوت نظـام     زمینه) هایی ازاین عوامل    ونیز ترکیب (شناختی  اقتصادی، فرهنگی، و روان   
ی اسـت و ایـن      دانـشگاه  آمـوزان دبیرسـتانی و پـیش      ملـی دانـش   ارزشی و هویت دینی و      

 بـه بیـان دیگـر، خـامی ناشـی از            .ها، حسب مورد، متفـاوت از یکـدیگر اسـت           سازی زمینه
تفاوت و  های آشفته و بی   خانواده  تر داشتن، تعلق به     وسالی، پسر بودن، تحصیالت کم      سن کم

شناختی رابطـۀ مثبـت بـا       های روان   طردکننده، محرومیت اقتصادی و فرهنگی، و نابهنجاری      
پـذیرش واقعیتهـای    جویانـه نـسبت بـه       سالم دینی و ملـی و بـا نگـرش سـتیزه           فقر هویت   

  شـرور جریانهـای  چنین ویژگیهایی است کـه مـورد سـوء اسـتفادۀ     .شهروندی جهانی دارد  
ای مـسائل  گیرد و اگر جامعه و نظام تعلیم و تربیت بخواهد به حـل ریـشه             قرار می  تاریخی
در مسیر سالمت هویت ملی و هویت جهانی و         و قراردادن نوجوانان و جوانان      جویی  ستیزه

 ناآگـاهی   یعنـی  (هنجاریهای نامبرده بناالزم است در بهبودبخشی هر یک از        انسانی بپردازد،   
 محرومیـت   تفاوتی و طردکنندگی در خانواده،    آشفتگی و بی   سوادی،بیسوادی و کم   ناشی از 
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ریزی دقیـق   برنامه) جوانان نوجوانان و    شناختیهای روان   اقتصادی و فرهنگی، و نابهنجاری    
  .جانبه به عمل آوردو کوشش همه

 و مقایسۀ جوانـب گونـاگون هویـت نوجوانـان و جوانـان               ما های پژوهشی از مجموع یافته   -7
دوسـتی واکـنش مثبـت و       شود که آنان هر چند در زمینۀ اعتقادات دینی و ایران          استنباط می 
 و رفتـار    ی عملـی و عینـی هویـت اجتمـاعی         دهند، اما در نمودها   ای نشان می  امیدوارکننده

دوستی در جـوهر خـود   مثالً ایران. های جدی هستند  دچار ضعفحاکی از تعهد شهروندی 
 کـشور و احـساس       پیـشرفت و آبـادانی     ناپذیر برای خـدمت بـه     به معنای کوشش خستگی   

ی و مسئولیت عمیق و عملی در تعهد به نظم و قانون و عدالت و برای بهبود زندگی بهداشت  
های وسیعی از نوجوانـان       اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود و سایر مردم است اما گروه           

از خـود نـشان    هویت محکـم دینـی و ملـی     شانو در اظهارات  و جوانان، که در جنبۀ نظری       
 گرفتار سـردرگمی و توقـف و تعلیـق          شناختیپاسخ به سئواالت سنجش روان    ، در   دهند می

 از نظر هویـت     دوستیزم را نسبت به مقتضیات حقیقی ایران      هویت هستند و تعهد عملی ال     
 ایـن ضـعف تعهـد و مـسئولیت     رسد کـه  به نظر می.دهند از خود نشان نمی و شغلی  مدنی

نسبت به مصالح عمومی و ملی در جوانی و بزرگسالی نیـز بـاقی اسـت و نتیجـۀ آن را در                      
هـای   ایـن یافتـه    .ن دیـد  تـوا مـی  اجتماعی و اقتصادی مردم بـا یکـدیگر           مخدوش مناسبات

 جامعه و نظام تعلیم و تربیت است و بار سنگینتری را بـر         پژوهشی نیز هشدار دیگری برای    
فرهیختگان و فرهنگیـان و معلمـان و شـیفتگان هویـت سـالم ملـی و             اندیشمندان و   دوش  

  .گذاردنوجوانان و جوانان کشور میجهانی و انسانی 

  تی که مانع از رشد شهروندی استشناخهای مهم روان بررسی ویژگی-2-6
 سـاله بـه     29 تا   14شناختی جوانان   نکات مهم دیگری نیز در پژوهش ما در بارۀ وضعیت روان          

 نـشان  یهـای پژوهـش  های آماری از داده تحلیل. ها اشاره کنیم دست آمد که جا دارد به برخی از آن     
رشد شهروندی نوجوانان و جوانـان      داد که دو ویژگی منفی به عنوان موانع اصلی درونی بر سر راه              

هـای آمـاری بـه منظـور تعیـین            تحلیـل . خالفکاری و روحیۀ سرکشی   : اند از   وجود دارد که عبارت   
) یعنـی خالفکـاری و روحیـۀ سرکـشی       (کنندۀ این دو ویژگی منفی ضدشـهروندی        بینیعوامل پیش 

اری و سرکـشی در  بینـی روحیـۀ خالفکـ   ترین قدرت پیش نشان داد که هفت عامل مهم دارای بیش    
  . نشان داده شده است11ها در جدول  نتیجۀ این بررسی. میان نوجوانان و جوانان است
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  کنندۀ دو ویژگی منفی ضدشهروندیبینیعوامل پیش. 11جدول 
β  

  هاویژگی
نگرش 

  ضداجتماعی
هویت اجتماعی 

  و مدنی
هویت 
  شغلی

تعارض با 
روحیۀ اعتیادپذیری  والدین

  خالفکاری/سرکشی
حیۀ رو

 β  17/0- β  29/0- β19/0 β  52/0 β  28/0 β 30/0  خالفکاری

روحیۀ 
 β  16/0- β  33/0- β23/0 β  18/0 β  55/0 β 35/0  سرکشی

  

سـاز خالفکـاری جوانـان کـل کـشور،          ترین عامل زمینه    در جدول فوق شاهد هستیم که بزرگ      
است کـه در واقـع      ) 52/0مند  العاده نیرو با ضریب بتای فوق   (طلبی و تمایل به اعتیادپذیری      کیفوری

با ضـریب بتـای نیرومنـد       (نگرش ضد اجتماعی    . یک مکانیسم دفاعی برای فرار از مشکالت است       
، )28/0با ضریب نیرومند    (، روحیۀ سرکشی    )29/0با ضریب نیرومند    (، ضعف هویت شغلی     )30/0

هـستند کـه    از جمله عوامل مهـم دیگـری        و تعارض با والدین و هویت ضعیف اجتماعی و مدنی،           
  .روند به شمار میجوانان نوجوانان و بینی کنندۀ خالفکاری  پیش

جوانان کـل کـشور شـیوع    نوجوانان و هایی از  روحیۀ سرکشی که در میان گروهاز سوی دیگر،  
نگـرش  ،  )55/0العـاده بـاالی      فـوق   بتای با ضریب (روحیۀ خالفکاری   در درجۀ اول ناشی از      دارد،  

، تعـارض بـا     )-33/0بـا ضـریب     (، فقر هویـت شـغلی       )-35/0منفی  با ضریب بتای    (ضداجتماعی  
هـای   ایـن یافتـه    .اسـت  و ضعف هویت اجتماعی و مـدنی         ،، اعتیادپذیری )23/0با ضریب   (والدین  

ریـزی بـرای آمـوزش      آمـوزان و برنامـه    پژوهشی نیز، ضرورت تجدید نظر اساسی در تربیت دانش        
  .سازد را آشکار میی و انسانی محلی و ملی و جهانشهروندیمهارتهای زندگی و 

  

  و های شهروندی در سطوح محلی و ملی و جهـانی           حقوق و مسئولیت   -3
گیـری   تـصمیم  ضرورت و چگونگی آمـوزش روش تفکـر درسـت و          

  آموزان اندیشمندانه به دانش
های    ما ضرورت آموزش مسائل جهانی و ملی و محلی و حقوق و مسئولیت             یهای پژوهش یافته

گیری اندیشمندانه برای   آموزان و ضرورت آموزش روش تفکر درست و تصمیم        ششهروندی به دان  
شـهروندی  : سـؤال اساسـی در ایـن مـورد آن اسـت کـه             . سازدایفای نقش شهروندی را آشکار می     
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 چـه  )به عنوان نیرومنـدترین ویژگـی در نظـام ارزشـی جوانـان      (چیست؟ شهروندی و هویت ملی   
  ؟آموزان ارائه شودها و چگونه باید به دانش آموزشای با یکدیگر دارند؟ و کدام رابطه

   معنای شهروندی-3-1
 آید باید به عنوان یک شهروند شناخته شـود و از تمـام حقـوقی کـه در           هر فردی که به دنیا می     

 تـا   141، صـفحات    1378آبـادی،   لطـف ترجمـۀ    ("4عهدنامۀ حقوق کودک  "  و "اعالمیۀ حق رشد  "
هر فردی به انواع گوناگونی از جوامـع، از خـانواده و جامعـۀ              . دمند شو مقرر شده است بهره   ) 184

، متعلق است و باید از تمام حقـوق خـود در ایـن         المللی و انسانی  بینملی و   محلی گرفته تا جامعۀ     
  .های شهروندی را بر عهده بگیرد جوامع برخوردار باشد و مسئولیت

آیند، شـهروند   ایرانی خارج از ایران به دنیا می      های   بنابراین، همۀ آنان که در ایران یا از خانواده        
انـسانی در   وطنان خود و با اعضای جامعـۀ          شوند و باید از حقوق برابر با سایر هم        ایران شناخته می  

کنند از حقوق ویـژۀ کودکـان، نوجوانـان،          برخوردار باشند و به تدریج که رشد می        المللیسطح بین 
وقتـی شـهروندی بـا رعایـت برابـری حقـوق            . مند شوند هرهخوردگان ب   جوانان، بزرگساالن، و سال   
کنـد، ایـن بـه معنـای آزادی و قـدرت              های فردی و اجتماعی شرکت می       مشارکت در انواع فعالیت   

گیری و عملِ همراه با حقـوق مـساوی در زنـدگی فـردی، اجتمـاعی، اقتـصادی،       انتخاب و تصمیم  
برای مثـال،   . دارای ویژگی متقابل است   های شهروندی     حقوق و مسئولیت  . سیاسی و فرهنگی است   

اگر همۀ ما حق حرمت و کرامت داریم سایر افراد نیز از چنین حقوقی برخوردار هـستند و مـا نیـز          
  . آنان هستیم و حرمت و کرامتمسئول رعایت حقوق

های گوناگون محلی و ملی و جهـانی        شهروندی فعال و مسئوالنه فقط به معنای تعلق به جامعه         
، 5نورد وارن ( به معنای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و نهادهای جمعی نیز هست              نیست بلکه 

کننده از منـابع عمـومی      این مشارکت مسئوالنه نیازمند استفادۀ درست و منصفانه و مراقبت         ). 2001
های شهروندی منحصر به افـراد نیـست بلکـه هـر نهـاد                این مسئولیت . مادی و اجتماعی نیز هست    

نیز وظیفه دارد حقوق سایر افـراد و نهادهـا و   ) اعم از خصوصی و دولتی(عمومی کوچک و بزرگ  
بـه بیـان دیگـر، شـهروندی فقـط یـک مقولـۀ              . های شهروندی خود را کامالً رعایت کند        مسئولیت

، "شـهروندی خـانوادگی   "توان سطوح دیگری از شهروندی، نظیر       شخصی و فردی نیست بلکه می     
دارای حقوق  در هر مورد    یک فرد   ها را که       این نظایر، و   "هنگیفرشهروندی  "،  "شغلیشهروندی  "

  . نیز در نظر گرفتخانوادگی و شغلی و فرهنگی و امثال آن است،های  و مسئولیت
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   شهروندی و هویت ملی-3-2 
شهروندی نوعی از اجتماعی شدن و حاکی از آماده شدن برای زندگی در جامعۀ محلی و ملـی                  

هـای عمـومی انـسانی در جوامـع گونـاگون             که حقوق و مسئولیت     ود این و جهانی است، اما با وج     
 و همۀ کشورها عمالً اتباع خود را بـرای          یابدمیتری    همانندی دارد، آنچه در این میان اهمیت بیش       

در شـرایط قبـول     ). 2001،  6ویلیـام دامـون   ( فرد در جامعۀ ملی اسـت        سازند، عضویت آن آماده می  
های فرهنگی در میان جوامع گوناگون و          افراد نوع بشر و پذیرش تفاوت       تمام حقوق انسانی برابری  

ملی در میان شـهروندان یـک کـشور         سالم  ها، پرورش هویت      آمیز داشتن در قبال آن    رفتار مسالمت 
 هویت اجتمـاعی دارای سـطوح       .نشانۀ روشنی از وفاداری به شهروندی جهانی و انسانی نیز هست          

مـثالً هـر فـرد دارای ویژگیهـای         . مّل یکدیگرند نه معارض یکدیگر    گوناگون است که همۀ آنها مک     
یـک  یـک شـهر،     یک حرفـه،    شناختی خاص خویش است و در عین حال عضو یک خانواده،            روان

معنـایی نـدارد کـه عـضویت فـرد در سـطوح       . ، و کل جامعۀ جهانی نیـز هـست      ملّتیک  قومیت،  
را مغایر یکـدیگر  )  قومی و ملّی و جهانی  واعم از خانوادگی و شغلی و شهری        (گوناگون اجتماعی   

و اجتمـاعی و سیاسـی      کنند عموماً در پی منافع خودخواهانۀ اقتـصادی         کسانی که چنین می   . بدانیم
 به سـود خـود از   تاسازند خاص خود هستند و مراتب هویت مردم را دچار تعارض و اغتشاش می  

  .آن بهره گیرند
هـای گونـاگون اجتمـاعی و     متکثـر و مملـو از گـروه       ای است   در کشوری نظیر ایران که جامعه     

وطنـان خـود      ، تربیت شهروندانی که به حقوق برابـر و انـسانی تمـام هـم               و قومی  فرهنگی و زبانی  
 تربیت شـهروندی    ای از نشانه پاسداری کنند،     در عمل   آنان را   همۀ احترام بگذارند و کرامت انسانی    

که هیچ فرد یا افرادی که         نیز هست مشروط بر آن     ها  جهانی و حرمت گذاشتن به حقوق تمام انسان       
ملیت ایرانی دارند، دچار تبعیض نشوند و به این یا آن بهانه جدا از مجموعۀ سایر شهروندان ایرانی    

وطنان خود را بالاستثناء به رسمیت        شهروندانی که عمالً برابری حقوق یکایک هم      . به حساب نیایند  
حقوق برابر را برای مردمان کشورهای دیگـر نیـز بـاور خواهنـد              بشناسند، مسلماً حرمت انسانی و      

 چنین آموزشهایی است که در نظام تعلیم و تربیت شهروندی باید به آحاد مـردم داده شـود                   .داشت
کننـدۀ تکلیـف    های واهی خود را برتر از دیگران و تعیین        تا افراد و گروههای معینی نتوانند به بهانه       

  .برای این و آن بدانند
های مشارکت شهروندی متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی در بین              که مهارت   ن  رای آ ب
آموزان شکل بگیرد، آنان باید با تمام میراث فرهنگی و هویت ملی و دینی و انسانی خود آشنا دانش

ت به بیان دیگـر، تربیـ  . دهی کنند شوند و زندگی خود را متناسب با زندگی در جهان کنونی سازمان      
آموزان و حرمت و کرامـت انـسانی آنـان گـره            شهروندی با استحکام بخشیدن به هویت ملی دانش       
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شهروندی جهانی به معنای مشارکت در مناسـبات جهـانی متکـی بـر دانـش و فهـم                   . خورده است 
هـای مربـوط بـه برابـری و           جویی و احترام و منافع متقابـل، و ارزش        مسائل جهانی، تفاهم و صلح    

مـورد  های قـضاوت آگاهانـه و عادالنـه در            گیری از مهارت  ن جوامع بشری و با بهره     عدالت در میا  
  .های جهانی است چالش

   آموزش شهروندی-3-3
ها برای مشارکت و  های افراد و گروه  ظرفیت  دادن آموزش شهروندی عبارت از رشد و پرورش      

. قتصادی و فرهنگی استگیری و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعی و سیاسی و ا  تصمیم
-ها، صلح و مسالمت     جانبه، اخالق و ارزش   ها شامل حقوق انسانی، رشد مستمر و همه         این آموزش 

منظـور از حقـوق انـسانی، یـادگیری         . هاسـت   جویی، برابری اجتماعی و حرمت نهادن بـه تفـاوت         
ابی به دانش ی آگاهی سیاسی به معنای دست . های انسانی است    های مشترک و حقوق و آزادی       ارزش

هـا بـه معنـای        پـذیرش تفـاوت   ). 2006،  7سـید (های سیاسی اسـت       و شناخت امور سیاسی و نظام     
هـای افـراد و     های فرهنگی و دینی و اندیـشه        فهمیدن و حرمت نهادن به گوناگونی درک و دریافت        

منظور از برابری شهروندی این است که هر فردی دارای حقوق مشارکت            . های مختلف است    گروه
ر تمام امور زندگی اجتماعی و مسئولیت در مقابل هر نوع تبعیض مـستقیم و غیرمـستقیمی باشـد        د

آموزش صلح به معنـای آن اسـت کـه          . ها را تهدید کند     که ممکن است برابری حقوق افراد و گروه       
محیطی زندگی کنند و   -افراد یاد بگیرند با احترام به یکدیگر و با رعایت حقوق اجتماعی و زیست             

آید، بـه   هایی را که در سطوح گوناگون زندگی جمعی و ملی و جهانی پیش می               ها و تعارض    لشچا
  .آمیز حل کنندنحوی مسالمت

نقش مهمی در   ) ها، و مجالت  تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه   (های عمومی   از آنجا که رسانه   
ست حقوق انسانی آنـان را      گیری و تغییر نگرش و اندیشه و رفتار شهروندان دارند و ممکن ا            شکل

هـا و      آمـوزش و شـناخت روش      گیـرد، جای جهان صورت مـی     که این کار در همه     مخدوش کنند، 
ها  عینی در قبال رسانه    رسانی درست و نادرست و قضاوت     ها و چگونگی اطالع   عملکردهای رسانه 

ینش و نگـرش و  در مورد دانش و هنرها نیز، که در عصر کنونی تأثیر عظیمی بر ب        . یابد ضرورت می 
هـای کـافی بـه        رفتار شهروندان، به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان، دارند الزم اسـت آمـوزش              

  .آموزان داده شوددانش
به یاد بگیرند که    آموزش شهروندی حائز اهمیت اساسی در زندگی است، زیرا افراد جامعه باید             

.  و ملـی و جهـانی مـشارکت کننـد           امور گوناگون جامعـۀ محلـی       بخشیدن به  نحوی مؤثر در بهبود   
تربیت شهروندان فعال و مسئول کمک بزرگی به پیشرفت فردی و اجتماعی و حفاظت از طبیعـت                 

هـای همگـانی و     تواند توسط خانواده و مدرسـه و رسـانه        ها می   این آموزش . و محیط زندگی است   
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 پرورش است کـه     نهادهای اجتماعی صورت گیرد، اما مسئولیت اصلی آن بر دوش نظام آموزش و            
هـا از     آموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گـروه         های دانش   ای عملی و در جریان ارتباط     گونهباید به 

  .آنان شهروندانی فعال و مسئول بسازد
اسـت،  ) و گـاه متعـارض    (های شهروندی متفاوت      از آنجا که ادراک افراد از حقوق و مسئولیت        

هـا    آمیز در برخـورد بـا تفـاوت       رای کنش و واکنش مسالمت    همۀ افراد نیازمند آموزش شهروندی ب     
تواند دربرگیرندۀ راهبردهای گفت وگو، مصالحه، آگاهی یـافتن از فوائـد            ها می   این آموزش . هستند
هـا و آگـاهی از        های درونی پذیرش تفاوت     ها برای پیشرفت فردی و اجتماعی، رشد ویژگی         تفاوت

تبعیض جنسیتی، برتربینی گروههای    ،مانند نژادپرستی (ی  های تهدیدکنندۀ حقوق انسان     خطر تعارض 
  .و ضرورت مقابله با آنهاست) گرایانهتعصبات فرقهمعین اجتماعی و فرهنگی، و 

آموزش شهروندی جهانی به معنای آموزش شهروندی همراه با حقوق برابر و عادالنه بـه تمـام         
. نیـز هـست   )  و اندیشه و سبک زندگی     از هر رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و باور          (اتباع یک ملت    

نهـادن بـه کیفیـت و    های درسی نیز جای گیرد، شـامل حرمـت    تواند در برنامه  ها که می    این آموزش 
هـای انـسانی، نظـم و آزادی، قـدرت و پاسـخگویی، تفـاوت و                  تنوع، قانون و حقوق و مـسئولیت      

 و برابـری و عـدالت       ،عادالنه ساالری واقعی، تسلط قانون     همکاری، فردیت و اجتماعی بودن، مردم     
  ).2003 و همکاران، 8آرتور جیمز(است 

  مدرسه آموزش شهروندی در -3-4
شهروندی یک فرایند مربوط به تمام عمر است و به همین جهـت، همـۀ افـراد در تمـام طـول                      

-دانـش . های متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون زندگی هـستند         زندگی خود نیازمند آموزش   
های اخالقی، رشد اجتمـاعی، و دانـش و درک درسـت و             ز نیازمند آن هستند که در زمینه      آموزان نی 

های مربوط به خودشـان در خانـه و مدرسـه و              گیریعینی از جهان، آموزش ببینند، در تمام تصمیم       
جامعه مشارکت کنند و به عنوان یک شهروند، به صورتی فعال در مناسبات اجتمـاعی متناسـب بـا                   

آموزش و پرورش باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا شهروندانی            .  قرار گیرند  احوال خودشان 
کنندگانی فعـال در امـور زنـدگی اجتمـاعی و فرهنگـی، یادگیرنـدگانی موفـق و                  مسئول، مشارکت 

  .خود و قابل اعتماد بارآیندبه مند و افرادی متکی عالقه
د مدرسه باید به آنان بیاموزد که چگونه        رسنآموزان به سن نوجوانی و جوانی می      وقتی که دانش  

، مشاوره و آمـوزش الزم      ضروریهای    یک زندگی مستقل برای خود ایجاد کنند و عالوه بر مهارت          
یافتن از خانواده، مـدیریت امـور مـالی خـود و            در زمینۀ ادامۀ تحصیالت، پیدا کردن شغل، استقالل       

نوجوانـان و   . الن دولتی را به آنـان آمـوزش دهـد         گیری با ادارات و مسئو    آشنایی با قوانین و ارتباط    
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های گوناگون نظری و      های فکری و رفتاری و مهارت       ای از شایستگی  جوانان نیازمند ترکیب پیچیده   
عملی برای آغاز زندگی مستقل خود هستند و مدرسه باید نقش خود در کمک به آنـان را در ایـن                     

تماعی وارد شوند و نقش مستقل خود بـه عنـوان یـک             امور پیچیده ایفا کند تا بتوانند به زندگی اج        
  .شهروند مسئول را ایفا کنند

  شهروندیروش تفکر درست   و آموزش فلسفه-3-5
بخـشیدن بـه آنـان بـرای     آمـوزان بـه منظـور توانـایی    آموزش شهروندی ملی و جهانی به دانش 

 و فرهنگـی و  گیری درست در فرایند مـسائل دور و نزدیـک زنـدگی اجتمـاعی        مشارکت و تصمیم  
وجوگری، تفکر منطقـی، تفکـر حـل          ویژه جست به(های تفکر     انسانی، نیازمند آموزش انواع مهارت    

بـرای ایـن منظـور      ). 1999،  9کریـک (اسـت   ) کننده، تفکر خالق و تفکر نقـاد      مسأله، تفکر مراقبت  
  .ردآموزان وجود دا اندیشیدن به دانشش فلسفه و درستهای گوناگون آموز راهبردها و روش

وجوهـای    انجمـن پیـشبرد جـست     "ارائه کرده و    ) 1993 و   1988 (10هایی که ماتیو لیپمن     روش
ها را گسترش داده است، بر رابطۀ نزدیک فکـری             آن "11فلسفی و بازتاب آن در آموزش و پرورش       

 یک داستان، یـک     طرحوگو از طریق      آموز و ایجاد انگیزه برای آغاز یک بحث و گفت         معلم و دانش  
یک تصویر یا یک مطلب از کتاب و روزنامه و امثـال آن، تأکیـد   بیان یک واقعه، و ارائۀ     ،  قطعه شعر 

شـود تـا بـه تفکـر بپردازنـد و سـپس             آمـوزان داده مـی    پس از ایجاد انگیزه، فرصتی به دانش      . دارد
شـود و  وگوها از ارائۀ اطالعات ساده شروع مـی  این گفت. گوهای گروهی خود را آغاز کنند        و  گفت
تـر    تـر بـرای تعمـق بـیش         وجوگری و طرح سؤاالت دقیق      شود مقدمۀ جست  مطلبی که ارائه می   هر  

وگوها را دارد، این است کـه انگیـزۀ اولیـه را     کنندۀ گفتکار معلم، که نقش تسهیل   . دربارۀ آن است  
وگوهـای    تر باشد، و راهبردهای مناسب برای بحـث و گفـت            ایجاد کند، واسطۀ طرح سؤاالت بیش     

  .ا ارائه دهدثمربخش ر
اندیشیدن، باعث رشـد امنیـت و عـزت نفـس، اعتمـاد            بر یادگیری درست  ها، افزون   این آموزش 
فردی و حل مسأله، فهـم        های بین   های یادگیری گروهی، مهارت     های عاطفی، مهارت    متقابل، مهارت 

ایـن  . شـوند های متفاوت، رشد هویت جمعی و بهبـود مناسـبات شـهروندی مـی               و پذیرش دیدگاه  
وجوگری فلسفی در مسائل گوناگون نیـز   های جست  توانند به ایجاد گروه   وگوها می   ها و گفت    حثب

  .بینجامند و مدرسه را به مکان پژوهش و کوشش برای اندیشۀ درست تبدیل کنند
تواننـد   آموزمحـور، مـی   وگوهای دانش   ث وگفت وجوگری فلسفی، با روش بح      های جست   گروه

نهادن به انواع رح سؤاالت گوناگون، تفکر گسترده و عمیق و حرمتآموزان به طباعث تشویق دانش
هـای مهـم      پذیری یکـی از آمـوزش       که این انعطاف   بشوندئل مختلف   طرزفکرهای گوناگون در مسا   
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کننـده و  وجوگری و کنکاش فکری در یک محیط مطمـئن و حمایـت        رشد جست . شهروندی است 
  .آورد آگاهانۀ شهروندی فعال و مسئول را فراهم میهای الزم برای ایفای نقشآمیز، زمینهاحترام

هـای    اندیشیدن در بارۀ شهروندی در کالس درس یـا در گـروه           مسألۀ اصلی در آموزش درست    
آموزان بتوانند هر نوع روابط اجتماعی خود با دیگـران          وجوگری فلسفی، این است که دانش       جست

ای و  های اجتماعی محلی و ملی و منطقـه         طدر خانواده و کالس و مدرسه و کوچه و خیابان و محی           
تـرین سـطوح تفکـر،    ترین تا پیچیدهترین وجه ممکن و در ساده ترین و ثمربخش  جهانی را به عینی   

تواننـد و بایـد ایفـا کننـد بـه درسـتی       توضیح و تفسیر و تبیین کنند و نقشی را که در هر مورد مـی  
پیمودن از مرحلۀ   یعنی راه ( پژوهش علمی    وجوگری فلسفی و    برای این منظور روش جست    . بفهمند

 تـا ارائـۀ    و هدف و پیشینۀ موضوع و جستجو برای پاسخ بـه هـر بخـش و کـل مـسأله                   بیان مسأله 
شناسـی   در این مورد، دانـش روان     . سبی است راهنمای منا ) گزارش و تفسیر نتایج و ارائۀ پیشنهادها      

هـای گونـاگون   نظریـه . به مـا کمـک کننـد   توانند شناختی می های روانشناسی  سطوح تفکر و نظریه   
تفکـر  ،  ، تفکـر صـوری    تفکر حسی، تفکر عملیـات عینـی      (شناسی بر سطوح متفاوت تفکر      معرفت

-این سطوح گوناگون تفکر با انواع نظریـه       . مبتنی است ) 12، تفکر روشمند، و خرد مینوی     فراصوری
رفتارگرایی، پـردازش اطالعـات،      ، یعنی )ترین نوع ترین تا پیچیده  از ساده (شناسی شناختی   های روان 
تـوان    و در هر مورد مـی       منطبق است  ، و خردگرایی مینوی و علمی     رویکرد اکتشافی  ،گراییشناخت

 .ریزی کردآموزان برنامه دانشۀ متناسب با سطح تفکربرای آموزش فلسف

وزش و  مند در آم    های فهیم و عالقه     شناسی تربیتی، معلمان دانا و مجرب، گروه      متخصصان روان 
توانند این موضوع حیاتی را مورد توجه قرار دهند ریزی آموزشی و درسی می  پرورش و نظام برنامه   

 و تهیه و انتشار     ،های علمی   های علمی، برگزاری همایش     اجرای پژوهش . و به مرحلۀ عمل درآورند    
  .مجالت علمی در این موضوع، کمک بزرگی به تحقق هدف مورد بحث خواهد کرد

توان آمـوزش شـهروندی ملـی و جهـانی          ها و اقداماتی است که می      و برنامه  یدگاههادبا چنین   
  .آموزان ایران را تحقق بخشیدتحکیم هویت و نظام ارزشی دانشپرورش اندیشۀ درست و همراه با 

در نظام آموزشی ایـران، تـدریس فلـسفه بـه پایـان دورۀ دبیرسـتان و تحـصیالت دانـشگاهی                      
ن است که یادگیری فلسفه نیازمند سـطح تفکـر انتزاعـی اسـت و ایـن                 فرض بر ای  . اختصاص دارد 

واقعیت این است که ایـن هـر        .  است دورۀ دبیرستانی و پس از آن     سالهای  سطح از تفکر مربوط به      
که خطاست مسائل فلسفی را فقط از نوع مسائل انتزاعی بدانیم             اول آن . دو فرض همراه با خطاست    

های فکری الزم برای پرداختن به        انی و دورۀ راهنمایی نیز از ظرفیت      آموزان دبست که دانش   و دوم آن  
هـای    های فراوانی وجود دارد که نظریۀ پیـاژه در بـارۀ ظرفیـت              پژوهش. مسائل فلسفی برخوردارند  

تـر    دهد و توانایی فکری آنان را بسیار بیش        ساله را نادرست نشان می     13 تا   6آموزان  شناختی دانش 
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و همکـاران،    15؛ گوپنیـک  1993،  14اَسـتینگتون (دانـد    مورد نظـر پیـاژه مـی       13یاز تفکر عملیات عین   
توانند ادبیات و شعر و دانش اجتمـاعی        آموزان دبستانی و راهنمایی می    گونه که دانش  همان). 1999

توان به زبان ساده به  را نیز می و روش درست اندیشیدنو تاریخ و سایر دروس را فراگیرند، فلسفه   
ما خـود بایـد هـم در فهـم معنـای            . آموزان نیست  در واقع، مشکل از سوی دانش     . اد د آنان آموزش 

آمـوزان، هـم در   های شـناختی دانـش   ها و ظرفیت ، هم در تشخیص توانایی    و اندیشۀ درست   فلسفه
 و  هـای معلـم بـرای آمـوزش فلـسفه            و هم در دانش و توانایی      ،محتوا و روش و ابزارهای تدریس     

  .وزان دبستانی و راهنمایی تجدید نظر کنیمآم به دانشاندیشۀ درست
ما نیازمند آن هستیم . های درسی مدارس ما فقط منحصر به موضوع فوق نیستمشکالت برنامه

سازی آن با زندگی در عصر حاضـر و، بـه تبـع آن،              که فهم خود از فلسفۀ تعلیم و تربیت و مناسب         
 تدریس و تربیت معلم را نیز بازنگری های های درسی و روش های آموزشی و درسی و کتاب   برنامه
هــای کنــونی تــداوم خواهــد یافــت و روز بــه روز از  مانــدگیصــورت، عقــبدر غیــر ایــن. کنــیم

ما باید هم خودمان به تفکـر نقـاد و حـل مـسأله و             . های جامعۀ جهانی عقب خواهیم ماند       پیشرفت
فکـر تربیـت کنـیم و بـه آنـان           آموزان را بـا ایـن نـوع ت        کننده مجهز شویم و هم دانش     تفکر مراقبت 

توانند تصمیم بگیرند کـه چـه چیزهـایی را    بیاموزیم که با یادگیری تفکر منطقی و تعمقی و نقاد می 
آموزان به معنـای آمـوزش درسـت        آموزش فلسفه به دانش   . باور کنند و چه چیزهایی را باور نکنند       

-دانـش .  اسـت  ی درست زیستن   برا وجو با روش علمی     ها از طریق جست   اندیشیدن دربارۀ اندیشه  
صورت هدفمند بیندیشند و در تعبیر و تفسیر مسائل با کمک تحلیل و             آموزان باید یاد بگیرند که به     

  .های عینی، به قضاوت درست دربارۀ امور بپردازند یابی مبتنی بر شاخص ارزش
ناسـب،  کـه موضـوع م      توان آموخت مشروط بـر آن     کس می واقعیت این است که فلسفه را به همه       

. کـارگیریم  ها بشناسیم و به      برای این آموزش    و موقعیت مناسب را     مناسب،  زبان و ابزار   ،روش مناسب 
آموزان این است که بتواننـد      در چنین صورتی و با چنین نگرشی، مسألۀ اصلی آموزش فلسفه به دانش            

 ملـی و جهـانی بـه    های متفاوت افراد و در بارۀ معنای زندگی خود در محیط محلـی و           در بارۀ دیدگاه  
مسأله این نیست که فلسفۀ کالسیک و سـنتی         .  و به زندگی خود سامان بهتری بدهند       درستی بیندیشند 

گـونگی نگـرش خـالق و نقـاد و          خـواهیم آنـان تفکـر و چ       آمـوزان بیـاموزیم بلکـه مـی       را به دانـش   
 و جهـانی همـراه بـا        آموزش شهروندی ملی  . کننده دربارۀ مسائل و دربارۀ دیگران را یادبگیرند        مراقبت

تواند به این صـورت باشـد کـه      آموزان به کمک آموزش فلسفه می     تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش     
  :دست آورندها دانش و مهارت الزم را در پنج حوزۀ زیر به آموزان در این آموزشدانش
  .بستان اجتماعی کردن چگونگی ارتباط گرفتن با دیگران و بده-1
هـا و امـور    بنـدی کـردن واقعیـت   هـا و طبقـه   ها و تفاوت  در بارۀ شباهتوگو  بحث و گفت  -2

  .روزمرۀ زندگی شهروندی
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های عینـی مـورد بررسـی،          توجه دقیق به ساختار و معنای زبانی و مفهومی در کنار واقعیت            -3
  .های بیرونی منظور ایجاد ارتباط محکم و متناسب بین مفاهیم زبانی و واقعیتبه

ها و مفاهیم زبانی به حوزۀ تفکر مـنظم و منطقـی از طریـق      رفتن از واقعیت  چگونگی فراتر  -4
  .وجوهای مرتبط با امور اجتماعی و اخالقی جست
های اخالقی،    وجو در موضوع    منظور جست های سادۀ فلسفی به      کوشش برای تعمیق آموزش    -5
  .شناسیشناسی ملی و جهانی و هستیشناختی، زندگیشناختی، معرفتزیبایی

تـری برخـوردار اسـت و بـرای           های موارد اول تا سوم از سادگی بیش         طبیعی است که آموزش   
رسد، اما آموزش دو مـورد آخـر دشـوارتر و بـرای      تر به نظر می    سن و سال مناسب   آموزان کم دانش
هـا    در هر حال، مسألۀ اصلی این است که هر یـک از آمـوزش             . تر است فهمآموزان جوان قابل  دانش

آموزان ارائه شود تا آنان بتوانند وقتی با خود و بـرای             بافت زندگی واقعی شهروندی دانش     دقیقاً در 
هـای  هـا و دیگـران نیـز اندیـشه          کنند با تفکر درست بیندیشند و در ارتباط با واقعیت         خود فکر می  

  .کار درآورند و این تشخیص را در زندگی خود بهدرست را تشخیص دهند
که به آنان آمـوزش دهـیم         آموزان بیاموزیم نه این   یشیدن را به دانش   ما باید چگونگی درست اند    

های موجود اسـت و       دانیم که چنین روشی در نقطۀ مقابل آموزش       همه می . چه افکاری داشته باشند   
ها را نیز باید با اندیشۀ درست و تـدبیر و صـبر           های شدیدی به همراه خواهد داشت که آن         مقاومت

چنین، آموزش فلسفۀ زندگی شهروندی ملـی و جهـانی بایـد محتـوای       هم. فعّال پشت سر گذاشت   
از چنین راهی   . برد، داشته باشد  سر می آموز در آن به   عینی مرتبط با محیط زندگی ایرانی را که دانش        

شـود و مقدمـۀ آمـوزش       کردن آموزش زندگی شهروندی محلـی و ملـی میـسر مـی            است که بومی  
  .آوردشهروندی جهانی را فراهم می

طور طبیعی به روش فلسفی خاصی که        هستند و به   "فلسفیپیش"آموزان ما دارای اندیشۀ     دانش
 آنچه ما باید انجام دهیم این است کـه، بـا جـایگزین کـردن              . اندیشنداند می به آن خو گرفته   از قبل   

کن سـازیم   های هرز ذهن آنان را ریشه       ، علف یدن اندیش فلسفۀ خرد مینوی و علمی و روش درست       
ظرفیت طبیعی خدادادی آنان را شکوفا سازیم وگرنه انواع فکرهای نادرست که در محیط زندگی  و  

هـا   انجام چنین کاری نیازمند سال. روزمرۀ آنان وجود دارد جای درست اندیشیدن را خواهد گرفت      
کم آموزش یکی دو نـسل را دربـر           ناپذیر است که دست   کار سنجیده و مستمر و پیچیده و خستگی       

  .رد و در زمان کوتاه میسر نخواهد شدگیمی
سـخن درسـت آن اسـت کـه، بـه جـای             . شودکارهای بزرگ به سادگی و با سرعت انجام نمی        

: اندیشانه، باید مانند معلّمان دانا و کارآزموده و خردمند بیندیشیم و بگـوییم            نگرش عجوالنه و ساده   
ای داریـد   برای چنـد سـال آینـده برنامـه    کنید کالستان را خوب اداره کنید؛ اگر  اگر روزمرّه فکر می   
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  و انـسانی مدارس خوبی ایجاد کنید؛ اما اگر به فکر آیندۀ ایران و آموزش شهروندی ملی و جهـانی        
ایرانیان هستید، تمام عمر خود را برای آموزش چگونگی درست اندیشیدن به کودکان و نوجوانـان                

  .و جوانان صرف کنید
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