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 چكيده

 :تأكيد دارد و مرتبط با يكديگر اين مقاله بر سه موضوع اصلي

گرايـي،  نگـري و مليـت  جهانيسازي، شدن، جهانيجهاني اول، توضيح مفاهيم اساسي
 ؛ها با يكديگر هاي زندگي و ارتباط آن و مهارت رونديظام ارزشي، شههويت ملي، ن

آمـوز  در بارة وضعيت نوجوانان و جوانان دانـش نگارنده  هاي پژوهشييافتهدوم، ارائة 
شدن  تماعي و مدني، نظام ارزشي، جهانيايران، نگرش آنان به جوانب گوناگون زندگي اج

مـانع از رشـد شـهروندي    شناختي كـه  هاي مهم روانو بررسي ويژگي سازيو جهاني
 ؛است

هاي شـهروندي در سـطوح محلـي و ملـي و      حقوق و مسئوليت سوم، توضيح معنا و
 آمـوزان بـراي  به دانشروش تفكر درست  و اني، ضرورت و چگونگي آموزش فلسفهجه

 .در مقولة شهروندي گيري انديشمندانهتصميم

و پرورش ايران اگر بخواهد  آموزش «: نظرية بنياني ارائه شده در اين مقاله آن است كه
هاي شهروندي كودكان و نوجوانان را تحكيم و اعـتال   هويت ملي و نظام ارزشي و مهارت

براي اين » .شدن در قرن حاضر  آماده كندبخشد، بايد آنان را براي زندگي در عصر جهاني
ر هاي كـالس و مدرسـه د   هاي درسي و فعاليتنگرش آموزش و پرورش به برنامه منظور،

تحكيم هويت و نظام ارزشي  هاي درسي،بر آموزشو افزون آموزش عمومي بايد تغيير يابد

                                                           
 .)WWW.Lotfabadi.com: اينترنتآدرس در ( شگاه شهيد بهشتيشناسي تربيتي داناستاد روان.  ∗
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هاي زندگي فردي و اجتمـاعي و اقتصـادي و    انساني و ملي، آموزش شهروندي و مهارت
محلي آموزش شهروندي . دهدقرار  آموزشي و تربيتيهاي علمي و فرهنگي را محور برنامه

 .هاستوزان، بخشي مهم از اين برنامهآمدانش بهجهاني و ملي و 

هاي قابل توجهي از نوجوانان و  دهد كه گروهمطالعات ارائه شده در اين مقاله نشان مي
هاي اساسي در هويت اجتماعي و مـدني و گرفتـار    آموز ايراني دچار ضعفجوانان دانش

 در چنـين وضـعيتي،  . هاي ضداجتماعي و خالفكاري و روحيـة سركشـي هسـتند    نگرش
هاي محلي و ملي و جهاني در جوانب گوناگون شـهروندي در   آموزش حقوق و مسئوليت

هاي كالس و مدرسه و آموزش رفتار مبتني بر تفكـر درسـت ،    هاي درسي و فعاليتبرنامه
ها نيـز،   چگونگي اين آموزش .گيري انديشمندانه ضرورت داردو تصميم ،پذيريمسئوليت

 .فته استدر اين مقاله مورد بحث قرار گر

سـازي،  شـدن، جهـاني  آموزش شهروندي، هويت ملـي، نظـام ارزشـي، جهـاني    : كليدواژگان
، تفكر درسـت،  آموزانبه دانش حقوق و مسئوليت، آموزش فلسفهگرايي، نگري و مليت جهاني

 .هاي زندگي حل مسأله، مهارت
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First, the explanation of the fundamental concepts of globalization, 
globalizing, having global views and nationalism, national identity, value-
system, citizenship, life skills, and their relationship with each other. 

Second, providing the author’s research findings concerning the 
adolescent and youth students’ status, their attitudes toward different aspects 
of social and civil life, value-system, globalization, globalizing, as well  as 
reviewing the important psycho-cognitive characteristics, which prevent 
citizenship development. 

Third, The description of the meaning, rights, and responsibilities of 
citizenship in the local, national, and global levels as well as the necessity 
and the how-to for teaching philosophy to school students and the correct  
way of thinking and decision making in the field of citizenship. 

The fundamental thesis offered in this article is that the Iranian education 
system should prepare the adolescents and youths for living in the current 
century of globalization if it wants to stabilize and develop the adolescents’ 
and youths’ national identity and the value-system and citizenship skills. For 
this purpose, the education system view on school curriculum and class 
activities in the public education system should change. Besides teaching 
ordinary lessons, the education system should concentrate on educational 
programs concerning national identity, human, religious, and national value-
system as well as trainings skills on citizenship and individual, social, 
economical, scientific, and cultural life. Teaching of local, national, and 
global citizenship to students is an important part of these programs. 

The results of studies offered in this article show that considerable groups 
of Iranian adolescents and youths have fundamental weaknesses in social 
and civic identity and are caught up with anti-social attitudes, wrongdoing, 
and rebellious mentality. In such circumstances it is urgent that the rights 
and responsibilities in the local, national, and global levels in various aspects 
of citizenship be taught in education programs to the students. Furthermore, 
the students are in need of teachings concerning how to think correctly as 
well as how to make wise decisions and accept responsibility. The method 
for these teachings is also discussed in this article. 

Keywords: citizenship teaching, national identity, value-system, 
globalization, globalizing, having global views and live nationally, rights 
and responsibility, teaching philosophy to school students, right thinking, 
problem-solving, and life skills. 
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 مقدمه

در اين مقاله آن است كه رشد شخصيت و تحكـيم هويـت و نظـام ارزشـي ملـي و       نگرش بنيادي
محلي و  شهروندي تربيتترين وظيفة تربيتي آموزش و پرورش است و  ايراني مهم آموزانانساني دانش
بايد بـه عنـوان بخشـي     انديشيدن،از طريق آموزش درست  هاي زندگي انساني و مهارت ملي و جهاني

آموزش و پرورش ايران اگر بخواهـد بـه   . هاي درسي مدارس در نظر گرفته شودناپذير از برنامهجدايي
اعتال بخشد، بايد آنان را براي زندگي در عصر  و جوانان نظام ارزشي كودكان و نوجوانان هويت ملي و

غفلت از اين وظيفة مهم، نه تنها باعث فقر هويتي و محدودنگري . شدن در قرن حاضر آماده كندجهاني
يع هـاي وسـ   رويـة گـروه  آموزان خواهد شد بلكه زمينة جذب بـي  نشهاي وسيعي از دا بيني گروهجهان

ايـن نظريـه و   . سازي بيگانه را نيز فراهم خواهـد آورد ديگري از آنان به فرهنگ و سبك زندگي جهاني
 .اساسي مربوط به آن در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است مسائل

 

هويـت ملـي،   گرايي، نگري و مليتجهانيسازي، شدن، جهانيجهاني -1
 ها با يكديگر ن ي و ارتباط آهاي زندگ نظام ارزشي، شهروندي، و مهارت

 شدنجهاني -1-1

دهد كه تغييراتـي بسـيار عميـق در باورهـا و     بررسي تحوالت جهان در نيم قرن اخير نشان مي
ها و سبك زندگي مردم جهان به وقوع پيوسته است و گسترش جهاني اين تغييرات، همواره  ارزش

و  از تحـوالت سياسـي و اقتصـادي جهـان    اين تغييرات كه ناشـي  . يابدتري مي دامنه و شدت بيش
در عصر حاضر است، متقابالً تأثيري عظيم بر جوانب گوناگون زندگي  پيشرفتهاي فناوري اطالعات

هايي جهاني تبديل  اجتماعي و فرهنگي به جاي گذاشته و افراد را از مردماني محلي و ملي به انسان
پديـده و  . )1382السـادات،  ؛ نقيـب 1381؛ فـاكس،  1381محمـدي،  ؛ گل1381رفيعي، ( كرده است

هاي گوناگون در  با عنوان, در عصر حاضر، از اواخر جنگ جهاني دوم به بعد "شدنشدنجهانيجهاني"مفهوم 
تـري   گذرد بـا سـرعت و دامنـة بـيش     نعتي غرب طرح شده و هر روز كه ميكشورهاي پيشرفتة ص

هاي اساسي بشـري مبـدل    ز چالشتا به حال، به يكي ا 1990اي كه از دهة گونهيابد بهگسترش مي
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در ارتباط مسـتقيم  در جهان جريان دارد  اكنونهمهاي بزرگي كه درگيري .)1382ثاني، ( شده است
 .سازي استشدن و جهانيبا مسألة جهاني

-شدن موجب انتقال بسيار سريع و گستردة فرهنگ و سبك زندگي مدرن در تمام حوزهجهاني
هـا در تمـام    ها و هويت و روابط انساني و عواطف انسان در ارزش هاي زندگي و حتي باعث تغيير

بررسـي دقيـق و    .)1999ونيسـته،  ؛ بـن 2000؛ ادواردز و آشـر،  1382استيگلس، ( جهان شده است
هاي فرهنگي و سرنوشت و  پديدة خروشاني كه با ارزششدن و چالش عظيم جهانيشناخت علمي 

خانوادگي ما عميقاً مـرتبط  فردي و ربيت و حتي با زندگي هويت ملي و با حيات روزمرّة تعليم و ت
 .شده، ضرورتي انكارناپذير است

ها هميشـه داراي مناسـبات متقابـل اقتصـادي و      واقعيت اين است كه در طول تاريخ بشر، ملت
ها بيش از بقيه بـر ديگـران تـأثير     اند و برخي از ملتاجتماعي و تأثير و تأثر فرهنگي و هويتي بوده

تحوالت  اما. انداي آشكار و پنهان در ميان آنان گسترش دادهگونهشته و سبك زندگي خود را بهگذا
فرهنگي در ايـن قـرن، در    علمي وفنّي و  سياسي ـ اجتماعي قرن اخير، همانند تغييرات اقتصادي و 

كـرده   كلـي دگرگـون   جوانان جهان را بـه نوجوانان و ، زندگي ويژهو به طول تاريخ بشر نظير ندارد
هـاي   تغييرات فرهنگي نيز، هم در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالي و هـم در آمـوزش      . است

هـاي   گيري از هنرها و ادبيـات و گـذران اوقـات فراغـت و در حـوزة رسـانه      غيررسمي و در بهره
 .نوجوانان و جوانان را دچار تغييرات اساسي كرده استكودكان و گروهي، زندگي 

هـاي   هـا و نظـام   قتصاد و سياست و مناسبات اجتماعي، بلكه بر فرهنگشدن نه فقط بر اجهاني
بـه همـين   . )2002؛ كارنوي و راتـن،  1999كارنوي، ( .گذارد آموزشي و هويت مردمان نيز تأثير مي

تواند بدون توجه دقيـق و  ريزي ثمربخش و نوآوري در آموزش و پرورش زمان ما نميبرنامهدليل، 
 .ها صورت گيرد دن در تعليم و تربيت كشورها و ملتشعميق به تأثيرات جهاني

 سازيجهاني -1-2 

شدنِ زندگي مـردم، شـاهد   طبيعي مناسبات جهاني و جهانيفرايند  ، عالوه بردر چند دهة اخير
 هخاصـ  هـاي معـين،  فرهنگو  ايدئولويهافراگير كردن  رايب، سازي نيزطرح جهانيبوده و هستيم كه 

هاي ديگر و بر هويت مردمـان   وشه و كنار جهان، عرصه را بر فرهنگدر گ ساكسون-آنگلوفرهنگ 
-سابقهشناختي بياز اين طريق، چالش روان ،و كرده ترتر و تنگتنگ مهاجم هايمتفاوت از فرهنگ

؛ دان، 2000تيرنـي،   ؛1997گـرين،  : نگـاه كنيـد بـه   ( اي را نيز در هويت مردمان ايجاد كرده اسـت 
  .)2002راپرت، و ؛ 2002
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انفعـال   يكي :است دو نتيجة متعارض را سبب شدهترين تأثيرگذاري خود،  در كم سازيجهاني
ديگـري  داننـد، و  را آرمان خود مـي  فرهنگ مدرني گروهي از افراد كه سبك زندگي پذيرتسليم و

در  ينهاي پيشـ سبك زندگي سدهزير پوشش باورها و هايي كه  آفريني گروهجويي و وحشتستيزه
ايـن دو نـوع نگـرش    . دي تمدن جديد بشري و دستيابي بـه قـدرت مطلقـة خـود هسـتند     پي نابو
-پذيرش بي عبارت از "پذيرمنفعل و تسليم"هاي نگرش مؤلفه. هاي بنياني با يكديگر دارند تفاوت

انتقـال وظـايف و اقتـدار    , هاي مسلط جهـاني  ها و عملكردهاي قدرتقيد و شرط اهداف و برنامه
زدايي ملّي، هاي ملي در ادارة امور، مقرراتاد جهاني، كنارگذاشتن باورها و انديشهدولت به بازار آز

پـذيرش فلسـفه و    و نظـام سياسـي بيگانـه   از  چون و چرابي رويتضعيف اقتدار ملي كشور، دنباله
ما اين مفهوم از جهاني شـدن را  . استسبك زندگي اينديويديوآليستي، رالتيويستي و پراگماتيستي 

 فرهنـگ ملـي  مصالح هويت ملي و نظام ارزشي  متفاوت ازنام نهاده و آن را  "غربي سازيجهاني"
 .)1383آبادي و نوروزي، لطف( ايمدانسته

تمايل به جـدايي و مقابلـه    شامل شدن،جويانه به جهانيهاي نگرش ستيزهمؤلفهاز سوي ديگر، 
هاي مسلط بر زنـدگي سـنتي،    رزشهاي دور و ابا سبك زندگي مدرن، تعلق بيش از حد به گذشته

هـاي  اجتماعي و فرهنگي، حفظ اليه پيشرو اتكا به مفاهيم كلي فريبنده و زبان آرماني فارغ از عمل
هـاي درونـي اسـتثمار شـديد     رويي مناسبات اجتماعي و فرهنگي سنتي بـه منظـور پوشـاندن اليـه    

اب و خشـونت در حـل مشـكالت    كـارگيري ارعـ  ها، به داشتن ديگران از آن خبر نگهاقتصادي و بي
هـاي متفـاوت از نظـام فكـري     تمـام و كمـال انديشـه    و سـركوب  و كنتـرل  ،اجتماعي و فرهنگـي 

 .اجتماعي است واپسگراي

 گرايينگري و مليتجهاني -1-3

-را مـي  بخشي رهاييشدن، نگرشگري در مقابل جهانيسازي و ستيزهدو كرانة جهاني مياندر 
ويژگي اصلي ايـن نگـرش آن   . ناميممي "گرايينگري و مليتجهاني"را  توان در نظر گرفت كه آن

 ،فرهنـگ ملّـي  و اعـتالي   ، حفاظـت دموكراسيرا  آنهاي مؤلفهاست كه فعال و تكثّرگراي است و 
هـاي ملـي، گـرايش بـه      گيري از جوانب مثبت فرهنگ جهاني، گرايش مثبت به تاريخ و ارزشبهره

عمل به برابري حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگـي همـة كشـورها،    عّزت و اقتدار ملي، اعتقاد و 
 ،آميز مبتني بر حق برابر حاكميت ملي و حق برابر تعيين سرنوشت در بين كشـورها روابط مسالمت

-تشكيل مـي  انساني ها و حقوق برابر و برقراري مناسبات انساني بين تمام مردم بر مبناي مسئوليت
سـاز در زمـان مـا    بخش و تاريخرهايي اجتماعي ترين ديدگاهه اساسي، كرا نگرش نوع اينما . دهد

و الزمـة   "گزينـي نگـرش ميانـه  "يا  شدنبه جهاني مينويخردمندانه و  علمي و رويكرديك  است،
در نمودار زيـر در  گزيني همان است كه ميانهنگرش اين  .دانيممي و آباداني كشور رشد و پيشرفت
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و  جويي جهانيدر مقابل ستيزه و با جهان زيستن شدنهاي جهانيكرانه تقاطع زاوية راست و باالي
اين . گيردبيگانه قرار مي هويتشدن به تسليمدر مقابل هويت ملي و اعتالي و حفظ  سازي؛جهاني
بند يازدهم، صفحة  ،32195بيت در ( فردوسي بزرگ ، از جمله توسط حكيمملّيدر فرهنگ  نگرش

 :كه است آموخته ما بهمورد تأكيد قرار گرفته و ، )1968 چاپمه، از جلد هفتم شاهنا 182

 خردمند باشي و پاكيزه راي جايميانه گزيني بماني به
 

 و با جهان زيستن شدنجهاني           
 

 پذيري جهانيتسليم         گرايينگري و مليتجهاني  

 بيگانه هويتپذيرش          هويت ملي حفظ و اعتالي

 گرانههجوم سلطه         واكنش محرومانه                        
 

 سازيو جهاني جويي جهانيستيزه

 سازيشدن و جهانيهاي گوناگون به پديدة جهاني واكنش -1نمودار 
 

محرومـان  بـرانگيختن  جـويي عصـيانگرانه و   مورد قبـول مـا آن اسـت كـه اوالً سـتيزه      نگرش
 نخواهد شـد بلكـه منجـر بـه    سازي در مقابل هجوم جهانيت ، موجب موفقيرشدنايافته و متعصب

تواننـد خـود را از   آموزان نوجوان و جوان ما نميثانيآً، دانش. شودتر مي انزواي بيش ماندگي وعقب
انفعـال و  (يكي از دو راه  ،و واپسگرا حاصلجويي بيبه جاي ستيزه ،جهان جدا كنند بلكه ناچارند

پـذير  آنان كه روحيات منفعل و تسليم. را انتخاب كنند )گراييي و مليتنگرپذيري يا جهاني تسليم
 و .انـد  كنند عموماً مدافع راه اولهاي فراگير جهاني رشد ميدارند يا در مسير سبك زندگي و رسانه

و در عين حال خود را متعلـق بـه    كننددوستانه رشد ميايران خردمندانه و آنان كه در محيط تربيتي
-نگري و مليـت جهاني" ،دهندبه هويت فرهنگي و ملي خود اهميت ميو  دانند نيز مي عصر حاضر

مسألة اين گروه اخير آن اسـت كـه در نگـرش خـود بـه      . دهندرا پيش روي خود قرار مي "گرايي
 ملّـي  ها و هويـت  و هم ارزش كنندموجود زندگي ميجهان سازگاري با هم در  ،شدن پديدة جهاني

جـدا از ايـن دو گـروه،     .گذارنـد مـي كنند و بر جهان انساني اثـر  ميو تقويت خويش را پاسداري 
جويي با زنـدگي جديـد در عصـر    افرادي كه وابستگي شديد به سبك زندگي كهنه و روحية مقابله

كس كه غير از گـروه  آورند و با هر آن جويي روي ميبه ستيزه برنديا از آن سود مي ر را دارندحاض
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كننـد، يكـي   آنان مردم كشور خود و كل جهان را به دو دسته تقسيم مي .كنندميآنان است دشمني 
 .آيندحساب ميشوند و ديگر اكثريت مردمان كه دشمن بهگروه خودشان كه دوست شمرده مي

شدن و تأثير در چنين وضعيتي، ما بايد در بارة نگرش نوجوانان و جوانان ايران به پديدة جهاني
ارزشي و هويت آنان، حساسيت كافي نشان دهيم و آموزش و پـرورش كشـورِ   نظام  براين نگرش 

پاسـخگويي  بدون ترديد، . گويي مناسب به اين چالش عظيم جهاني آماده سازيم خود را براي پاسخ
 يو پرورشـ  يآموزشريزي و عمل برنامه و گيريتصميم گزاري و سياستبه اين وضعيت پيچيده و 

آشـكار و  شدن و چگـونگي و ميـزان تـأثير    وهشي در بارة مفهوم جهانيهاي روشن پژنيازمند يافته
 .است تعليم و تربيتها و كاركردهاي برنامه گوناگونآن بر جوانب  پنهان

 يانسان امروز، صرفاً موجودي منحصر در خانواده و جامعه و كشور خـود نيسـت بلكـه بخشـ    
بخواهيم و چه نخـواهيم، هـر فـردي     ما چه. از جهان بشري و مناسبات جهاني است ناپذيرجدايي

در . )2000اينگلهـارت،  ( صورت موجودي جهاني درآمده استمتأثر از مناسبات جهاني است و به
كشـورهاي پيشـرفتة   كه برتري  يكي آن: ايم هاي گوناگوني از انتخاب مواجهچنين شرايطي، ما با راه

 سـهمگين منفعـل در برابـر جريـان     يم و خـود را در وضـعيتي  ربر ساير مردم جهان را بپذي صنعتي
راه دوم آن است كه خود را از جهـان و مناسـبات جهـاني جـدا     . بيگانگان بسپاريم "سازيجهاني"

-كنيم و چشم به راه تنهاييِ پيش روي خود بدوزيم و به مقابلة عصيانگرانه در مقابل فرايند جهاني
 هاي دورزندگي گذشتههاي به شيوه ،تمدني خود اعتالي شهروندي وبه جاي  ،آوريم و شدن روي

هاي شهروندي و تمـدني خـود،    انتخاب سوم آن است كه با رشد و پرورش ويژگي. متوسل شويم
صورتي فعال در مناسبات جهاني قرار گيريم و هم بـا حفـظ اسـتقالل و اعـتالي فرهنگـي و      هم به

بتوانيم نقـش مثبـت و مـؤثر     تاريخي و ملي خود، راه عزت و اقتدار در جهان معاصر را بپيماييم و
 .خود را در مناسبات جهاني ايفا كنيم

شدن و هويت و نظام ارزشـي  هانيجاز چنين ديدگاهي است كه ما در پژوهشي كه در موضوع 
يعنـي نگـرش   (شدن ايم، دو نوع نگرش اصلي به پديدة جهانيآموز ايران انجام دادهنوجوانان دانش

را مـورد بررسـي   ) گرايـي مليـت  همراه بانگري يا جهاني رش فعالنگ در مقابل پذيرو تسليم منفعل
چه آثاري در زندگي ارزشي و ملي و اجتماعي  "شدنجهاني"ايم تا ببينيم نحوة نگرش به قرار داده
دانشگاهي ما دارد و آموزش و پرورش ايـران بايـد   آموز دبيرستاني و پيشدانش و جوانان نوجوانان

هاي پژوهش مذكور و پژوهش مشابه ديگري را برخي از يافته .داشته باشدچه واكنشي در برابر آن 
 .ايماين مقاله ارائه كرده بخش دوم ساله است در 29تا  14كه مربوط به همة نوجوانان و جوانان 

 هويت -1-4
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، در مقولة شخصيت، به معناي خود اساسي و مستمرّ فرد، و مفهوم درونـي و ذهنـي اسـت    هويتهويت
هـاي شـخص، مثـل     در اين معنا، معموالً كيفيت و ويژگي. يش به عنوان يك شخص داردكه او از خو

هويـت  هويـت مّلـي،   هويت فردي، هويت جنسي، هويت شغلي، هويت اجتماعي، هويـت اخالقـي،   
 .شود هويت ديني مشخص ميو فرهنگي، 

اه جايگـ  "نظـام ارزشـي  "، و "هويـت "، "خود"شناسي شخصيت و تحول آن، سه مفهوم در روان
، "ارزشمندي خود"و  "دريافت از خود"، يعني "خود"در اين ميان، دو جنبه از مفهوم . محوري دارند

، و "توقـف هويـت  "، "تعليـق هويـت  "، "يـابي هويـت   دسـت "چهار جنبه از مفهوم هويـت، يعنـي   
حائز اهميت اساسي در شـناخت   "نظام ارزشي"، و طيف وسيعي از انواع و مراتب "اغتشاش هويت"

و  1384آبـادي، لطف( است) آموزآموز و غيردانشاعم از دانش(و تحول نوجوانان و جوانان  وضعيت
 و جوانـان  شناسي عمومًا از دو مفهوم ديگر براي بيان وضعيت هويت نوجوانـان در آثار روان. )1385

2Fتعهد: اند از اين دو مفهوم عبارت. شودنيز استفاده مي

انجـام   گذاري شخصـي در كه به معناي سرمايه 1
3Fهـا سـت؛ و بحـران    يـابي بـه آن   مايل به دسـت  يا جوان امور مهمي است كه نوجوان

كـه حـاكي از    2
 .است يابيهويت گويي به اكثر سؤاالت در انتخاب راه مناسب در پاسخفرد سردرگمي 

متشكل از عوامل و عناصري است كه با تعريف شـناخته شـده   و ملّي  انساني و فرهنگيهويت 
، جاودانـه  مينـوي  باورهـاي اساسـاً بـر   انسـاني   سـالم  هويـت . شـود بررسي مي "تهوي"از مفهوم 

هنجـار هسـتي   و عمل بـه مـوازين   بيني و واقع انديشيدندرست، و اخالق انساني جستجوي نيكي
هـاي تـاريخي مشـترك، سـرزمين     از سوي ديگر، هويت ملي مربـوط بـه ريشـه   . تكيه دارد انساني

و مصـالح مشـترك   رسـمي مشـترك،   ن فرهنگي مشترك، زبـان  مشترك، تابعيت دولتي مشترك، سن
نوجوانان و جوانان، بخـش مهمـي از هويـت     فرهنگيو  هويت ملي .4F3)2000استفان تيرني، ( است

ما ايرانيان، با توجه به ديرپـايي تـاريخ و فرهنـگ ايـران،      فرهنگيو  هويت ملي. عمومي آنان است
، احساس تعلق عميق روحي و فكري جوهر هستي و توجه به حقيقت وبندي و تعهد حاكي از پاي

و رفتاري به سرزمين آباء و اجـدادي و مـردم، تـاريخ، فرهنـگ، سـنن و شـيوة زنـدگي ايرانـي و         
، احسـاس ايرانـي   مينويعبارت از باورهاي  ها ترين آن دربرگـيرندة جوانب گوناگوني است كه مهم

سـنن ملي، زبان و ادبيات و هنرهاي ملـي،  بودن، تعلق خاطر به تاريخ و تمدن، فرهنگ و اخالق و 
رشــد و  كوشش براي طلبي و اقتدار ملي، و تعهد در حفاظت از سـرزمين آباء و اجدادي، استقالل

 .كشور است و آباداني پيشرفت

و ملـي در ايـن    فرهنگـي توان گفت كه منظور ما از هويـت  مي ،اين مفاهيم ترعينيدر تعريف 
و هويـت ملـي    فرهنگـي عوامل و عناصر هويـت  فرد، در نگرش به  تحقيق، خود اساسي و مستمّر
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و  ،سرزمين مشـترك، دفـاع از سـرزمين   و هاي تاريخي دارانه نسبت به ريشه نگرش مثبت و جانب(
 .است) سنن فرهنگي مشترك

 ها نظام ارزش -1-5

هاي ن اليهتريها در شمار دروني ، نظر ما آن است كه ارزشهاها  نظام ارزشنظام ارزشدر مورد معنا و مفهوم 
هاي ارزشي  ا و گرايشه شخصيت فرد است و شناخت دقيق از هر فرد در گرو شناخت اين ارزش

هـاي نظـام رفتـاري فـرد دانسـت كـه داراي       دهندة پايـه توان شكلها را مي ارزش. و هويت اوست
ن منبـع  تـري  شناختي مهمها در بعد روان اين ارزش. اوست هاي و واكنش ها ترين تأثير در كنش بيش

هـا و   اي از عقايد و هدفگيري و درك و شناخت از خود، و در بعد اجتماعي مجموعه براي جهت
آورد و خـود را بـا   ها را بـه دسـت مـي    پذيري، آنها است كه فرد، در جريان رشد و جامعه نگرش

رد تـوان عقايـد پايـدار فـ    هـا را مـي   هر يك از ارزش. سازدقواعد و هنجارهاي جامعه هماهنگ مي
نسبت به شيوة خاصي از رفتار يا هدف نهايي زندگي دانست كه از نظر فردي يا اجتماعي در مقابل 

 .شيوة ديگري از رفتار يا هدف ديگري از هستي قابل ترجيح است

و هاي كلـي  ها، ترجيح معين باورها و طرزفكرها و رفتارها در حوزه در تعريف عملياتي ارزش
 بندي ششگانة آلپـورت ها را عمومًا برحسب تقسيم اين ارزش. ناميممي هاي زندگي اي را ارزشپايه

 انـد مورد سـنجش قـرار داده  ) هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ديني، زيبايي و نظري يعني ارزش(
پـردازي متفـاوت   ما در تحقيق خود بر اساس نظريـه . )1997؛ زتربرگ، 1960آلپورت و همكاران، (

شناسي اجتماعي ماكس وبر و ادوارد هاي روان و متفاوت با بنيان(و ورنون با نظر آلپورت و ليندزي 
يك ابزار بـومي سـنجش نظـام ارزشـي     ) اشپرانگر، كه اساس كار آلپورت و همكارانش قرار گرفته

در ايـن مقيـاس، ده   . ايمساخته و در تحقيق خود از آن استفاده كرده) 1383نوروزي،  -آباديلطف(
هـاي فـردي،    گيري ارزشي در ده مقولة ارزشجهتو ي و نيز محتوا و شدت ترجيح در نظام ارزش

هـاي   هـاي اجتمـاعي، ارزش   هاي سياسي، ارزش هاي اقتصادي، ارزش هاي خانوادگي، ارزش ارزش
شـدن و  جهـاني هـاي   هاي ملي، و ارزش هاي ديني، ارزش هاي علمي و نظري، ارزش هنري، ارزش

 .، مشخص شده استسازيجهاني

 هاي زندگيهروندي و مهارتش -1-6

در سـطح محلـي و   در سـطح محلـي و     هاي زندگيهاي زندگيمهارتمهارت  در درجة اول، داراي وجوه مشترك بادر درجة اول، داراي وجوه مشترك باشهروندي شهروندي مفهوم 
از چنين ديـدگاهي  . هاي زندگي در جامعة جهاني ارتباط دارداست و در درجة دوم، با مهارت مليملي

صنعتي بلكه بر پاية  شناسي فردي و اجتماعي جوامع پيشرفتةاست كه ما، نه بر اساس رويكرد روان
آموزان نوجـوان و جـوان بـراي زنـدگي      هاي مورد نياز دانشترين مهارت روش زندگي ايراني، مهم
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ايـم  هاي زيـر پيشـنهاد كـرده   سعادتمندانة ايراني در جهان كنوني را به شرح هشت گروه از مهارت
هاسـت و  مهـارت  ناپـذير از همـين  هاي شهروندي نيز بخشي جـدايي  ويژگي). 1384آبادي، لطف(

تـري دارد   در زندگي شهروندي، اهميت بيش 5تا  1هاي شمارة گونه كه شاهد هستيم، مهارتهمان
 :هاي شهروندي استساز مهارتزمينه 8تا  6و سه مهارت 

شناخت زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي و ملي و ديني در كشـور، اولـين    -1
 .آموزان ما بايد فراگيرندنشهايي است كه داگروه از مهارت

آمـوزان مـا يـاد بگيرنـد سـالمت جسـمي و       ها اين است كـه دانـش  دومين گروه از مهارت -2
محيطي را حفظ كنند و بهبود بخشند تا رضـايت از زنـدگي بـراي    بهداشت فردي و زيست

 .تر شود آنان و ديگران آسان

آمـوز يادبگيرنـد كـه نظـم و     دانـش  ها آن است كه نوجوانان و جوانانگروه سوم از مهارت -3
ها بر عهدة  مداري و عدالت را در همه حال رعايت كنند و در همة اموري كه انجام آن قانون

 .آنان است، احساس مسئوليت داشته باشند

هاي زباني و انواع  رشد مهارت، رسانيدردي و كمك و هم دلي هممناسبات سالم اجتماعي،  -4
و ثمـربخش بـا    ارتبـاط مـؤثر  ، توانايي برقـرار كـردن   انساني شأن ديگر ارتباطهاي مبتني بر

وطنـان و سـاير    زبانان و همراهان و هم بستان برابر و عادالنه، دوست داشتن همديگران، بده
 .هاستها چهارمين گروه از مهارت انسان

اي در هويـت و شخصـيت و زنـدگي فـردي و      ها، كه اهميـت ويـژه  گروه پنجم از مهارت -5
ما از اين بابت در . هاي شغلي استادگي و اجتماعي نوجوانان و جوانان دارد، مهارتخانو

شماري داريم و جا دارد آموزش و پرورش، هم بـا فـراهم كـردن     كشور خود مشكالت بي
مانند دقت و نظم (آموزان  ر ذهن و روحيه و رفتار تمام دانشهاي شغلي دهاي مهارتزمينه

-و هـم در برنامـه  ) گيري درست هويـت شـغلي  آوري و شكلگيري و نو و مسئوليت و پي
-اي سطوح باالتر تحصيلي از نظر آموختن دانش و مهـارت هاي آموزش فني و حرفه ريزي

نقش و اعمال فشار بر نهادهاي مسئول تأمين ايفاي و  هاي تخصصي به نوجوانان و جوانان
اسـتحكام هويـت   . ا كنـد درسـتي ايفـ  ، نقش حياتي خود را بهفرصتهاي شغلي براي جوانان

همتايي در نظام شخصيت جوانان دارد و از نظر رشد و پيشرفت اجتماعي شغلي جايگاه بي
 .و اقتصادي كشور و تأمين عدالت اجتماعي و رفاه فردي نيز، حائز اهميت اساسي است

كـه هسـتند و    خود را چنـان آموزان در هر سنّي، دانشها اين است كه گروه ششم از مهارت -6
توانند باشـند، بـه درسـتي بشناسـند و شـيوة زنـدگي خـود را بـر اسـاس          گونه كه ميبدان
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مدت و درازمـدت و در راسـتاي تحقـق    مدت و ميانهاي كوتاه ها، استعدادها، هدف توانايي
 .دهي كنند باورها و آرزوهايي كه دارند، سازمان

 روش وانـان و جوانـان بـه   هاي زندگي اين است كه كودكان و نوجهفتمين گروه از مهارت -7
آگـاهي و  بينانـه و منطقـي،   هـاي تفكـر واقـع   اي از توانـايي كه مجموعـه ( انديشيدندرست

) هشياري و تفكر انتقادي، خالقيت در انديشه و نگرش به امور، و توانايي حل مسأله است
 .مجهز شوند

ت كـه سـالمت و   ها براي زندگي سالم نوجوانان و جوانان آن اسـ هشتمين گروه از مهارت -8
هـاي كـاذب و افراطـي،     اضطراب و هيجـان مقابله با تعادل دستگاه رواني خود را از طريق 

، فرورفتگـي و تنيـدگي و درهـم   روانـي  هاي، مقابله با فشارهيجانيمقابله با افسردگي و بي
بخش در زندگي دروني  هاي زيان حل تعارضورزي و مقابله با خودخواهي و حسد و كينه

 .حفاظت كنند و بيروني

و تربيـت   آمـوزش هاي مذكور قطعاً نيازمنـد   آموز از ويژگيبرخورداري نوجوانان و جوانان دانش
جدا از تأثيرهاي اساسي و انكارناپـذير خـانواده بـر چگـونگي     . شوداست و خود به خود حاصل نمي

آمـوزش   گيري هويت و شخصيت، نهاد مسئولهاي زندگي و شهروندي و شكل يابي به مهارت دست
ها و ها و روشآموزان، مدرسه، معلم، برنامه ها و هويت و شخصيت دانشدهندة اين مهارتو پرورش

دهد كه هم نهاد خـانواده و هـم   هاي ما نشان ميبررسي. فضاي تعليم و تربيت رسمي در كشور است
ي و هـاي زنـدگ  رشـد و پـرورش مهـارت    بـراي ، اگرچه تمايـل جـدي   و جامعة معلمان نهاد مدرسه

در فهـم  بخشيدن به هويت و رشد دادن شخصيت كودكان و نوجوانان و جوانان دارنـد، امـا،   استحكام
هاي گوناگون توانيدر انجام وظايف خود در اين مسائل حياتي دچار كمبودها و كمدرست موضوع و 

 .دانند و برنامة روشني ندارند كه چه بايد كردهستند و، در مجموع، نمي

 

آمـوز  ي پژوهشي در مورد وضعيت نوجوانان و جوانـان دانـش  هايافته -2
ايران و نگرش آنان به جوانب گوناگون زندگي اجتماعي و مدني و نظام 

 سازيشدن و جهانيارزشي و جهاني

 آموزوضعيت هويت اجتماعي و مدني نوجوانان و جوانان دانش -2-1

وجب شده اسـت كـه بسـياري از    شدن، مشناختي مربوط به جهانيهاي اجتماعي و روان چالش
دانشگاهي كشور ما، بر سر دوراهي انتخاب بـين  ويژه نوجوانان و جوانان دبيرستاني و پيش مردم، به
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. و تجددطلبي مـدرن سـرگردان شـوند و درجـاتي از بحـران هويـت را تجربـه كننـد         قديميسنن 
نفـري از   4292ونـة  روي يـك نم ) 1383آبادي و نـوروزي،  ؛ لطف1383آبادي، لطف( مطالعات ما

 از جمله در هويت، دهد كه در برخي جوانب هويتنشان مي آموز كشورنوجوانان و جوانان دانش
كمبـود و  آموز ايـران دچـار   دو سوم از نوجوانان و جوانان دانش ،فرهنگي و اجتماعي و شهروندي

از آنـان   كـم در ميـان يـك سـوم     تعهد و حتي بحران هويت، دستعدم ويژگيهستند و رشدي كم
آموز ايران به مرحلة درصد از نوجوانان و جوانان دانش 33بر اساس اين مطالعات فقط . وجود دارد

اند و بقيه در تعليـق و توقـف و اغتشـاش    يابي به هويت اجتماعي و مدني رسيده پيشرفت و دست
ماعي و شـهروندي  كه قاعدتاً انتظار داريم رفتارهاي اجت با توجه به اين ).1جدول (هويت گرفتارند 

ها نشان از وجود مشكل در پسند خود را پيدا كند، اين يافتهدر دورة دبستاني شكل اساسي و جامعه
در مـورد  . دارد) آموزدرصد از نوجوانان و جوانان دانش 67در ميان (هويت اجتماعي و شهروندي 

با نارسايي مشابهي هويت شغلي نيز، كه عنصر بسيار مهمي در هويت اجتماعي و شهروندي است، 
آمـوز از ايـن نظـر دچـار     رو هستيم و شاهديم كه در حدود دوسوم نوجوانان و جوانان دانـش روبه

 .مشكل هستند

 آموزوضعيت هويت اجتماعي و مدني نوجوانان و جوانان دانش .1جدول 

 اغتشاش هويت توقف هويت تعليق هويت يابي به هويت دست چهار وضعيت اساسي هويت

 17 ٪ 25 ٪ 25 ٪ 33 ٪ تماعي و شهرونديهويت اج

 32%  29%  19%  20%  هويت شغلي

هـاي  در زمينة سالمت رواني و ميزان ناهنجاري) 1382آبادي، لطف(هاي پژوهش ديگر ما يافته
هـاي   كه همگـي در ارتبـاط مسـتقيم بـا ويژگـي     (ساله  29تا  14رواني در بين نوجوانان و جوانان 

، روحية سركشـي  )درصد 49(آن است كه درجاتي از تعارض با والدين  حاكي از) شهروندي است
پـذيري در برابـر اعتيـاد    طلبي يا مخـاطره  ، و كيفوري)درصد 54(به خالفكاري ، تمايل )درصد 52(
-مي 1گونه كه در نمودار به بيان ديگر، همان. شوددر بين نوجوانان و جوانان ديده مي) درصد 49(

درصد است و ايـن پيـام روشـن را در خـود دارد كـه       55ها در سطح  اهنجاريبينيم، ميانگين اين ن
اجتمـاعي و   -هاي آموزشي و تربيتي مدارس براي بهبود سالمت روانـي بازنگري اساسي در برنامه

هـاي آموزشـي و   در واقـع، وضـعيت موجـود برنامـه    . تربيت شهروندي، يك ضرورت قطعي است
هاي  گري جزئي كه در حال حاضر در بخشو عملكردهاي اصالحها، ها، برنامه درسي و نيز ديدگاه

شـود پاسـخگوي   هاي آموزشـي ديـده مـي   هاي درسي و نوآوري ريزي آموزشي، تأليف كتاببرنامه
هاي زندگي و تربيت شهروندي در سطح ملي نيست هاي كنوني و نيازهاي مربوط به مهارت چالش
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هـاي   سب الزم را ندارد، بلكـه بـه دليـل اميـدواري    و با زندگي در عصر كنوني جهاني شدن نيز تنا
 .هاي تعليم و تربيت نيز عمل كند تواند در خالف جهت هدفكند، مينابجايي كه ايجاد مي

 

 

 نوجوانان و جوانان اجتماعي -هاي سالمت رواني ويژگيوضعيت  .1 نمودار
67 61 49 52 54 49
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 شدنان و جوان به جهانيآموزان نوجوچگونگي نگرش دانش -2-2

اولـي در بـارة   ( پـژوهش ملـي  دو هاي پژوهشي فوق و آنچه در زير ارائه شده، بر اسـاس  يافته
تا  14نفري از جوانان  21300از يك نمونة وسيع ملي  "شناختي نوجوانان و جوانانوضعيت روان"

آموزان دانش فرهنگيو  ها و هويت ملي شدن و تأثير آن بر ارزشجهاني"در بارة ساله و دومي  29
 13آمـوزان سـنين   نفري دانش 4292از يك نمونة  "دانشگاهي كشورپسر و دختر دبيرستاني و پيش
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نمونـة  . به دست آمـده اسـت   )مجموعه سؤاالت پژوهشيگويي به يك  ، به منظور پاسخسال 20تا 
سـتان در شـش منطقـة    از شش ا تري دارد، دوم كه نتايج آن با موضوع اين مقاله ارتباط بيش تحقيق

صورتي است كـه  شمالي و جنوبي و شرقي و غربي و مركزي و تهران انتخاب شده و توزيع آن به 
 .كنيدمشاهده مي 4و  3و  2در جداول 

 

 

 هاتوزيع فراواني نمونة تحقيق از شش استان كشور و جنسيت آزمودني. 2جدول 
 درصد تراكمي درصد تعداد ها استان

 25,4 25,4 1091 تهران

 40 14,6 626 مركزي

 54,9 14,8 637 چهارمحال و بختياري

 68,3 13,4 577 يزد

 84,7 16,4 705 مازندران

 100 15,3 656 رضوي خراسان

  100 4292 كل

 49,2 49,2 2111 ها ان كل استانپسر

 100 50,8 2181 ها ان كل استاندختر

 

 هاتوزيع فراواني سن آزمودني. 3جدول 
 درصد تراكمي درصد تعداد سن تقريبي

 0,7 0,7 29 تر و كم 13

 9,6 9 384 سال 14

 36,7 27 1159 سال 15

 67,1 30,5 1305 سال 16

 91,2 24,1 1031 سال 17

 98,7 7,5 320 سال 18

 100 1,3 57 تر سال و بيش 19
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  99,8 4285 كل

  0,2 7 پاسخبي

  100 4292 كل

 

 

 

 هاتحصيلي آزمودنيتوزيع فراواني پاية . 4جدول 
 درصد تراكمي درصد تعداد پاية تحصيلي

 29 29 1244 اول دبيرستان

 58,3 29,2 1253 دوم دبيرستان

 85,6 27,3 1172 سوم دبيرستان

 100 14,4 617 پيش دانشگاهي

  99,9 4286 كل

  0,1 6 پاسخبي

  100 4292 كل

 

تحليل . مورد نظر بوده است لي و فرعييك مجموعه سؤاالت اصگويي به  در اين تحقيق، پاسخ
 :، نشان داد كهاين سؤاالت برخي از در مورد شدهآوريجمع پژوهشي هايداده

-دانشگاهي بـه جهـاني  آموزان دبيرستاني و پيشدر پاسخ به سؤال مبني بر تفاوت نگرش دانش
سـازي در ميـان    بـه جهـاني   پذيريو تسليم نگرش منفعل هاي پژوهشي ما نشان داد كهشدن، يافته

-، دانشو منطقي در نگرش فعال. دانشگاهي استآموزان پيشآموزان دبيرستاني بيش از دانشدانش
 .آموزان دبيرستاني دارنددانشگاهي وضع بهتري از دانشآموزان پيش

 چگـونگي  شـامل (شـدن  اي مؤثر بـر نگـرش بـه جهـاني    عوامل زمينه مربوط بهسؤال در مورد 
شـدن، هويـت شـاگردان و    اده، عملكرد مدرسه در خصوص آموزش جهـاني فرزندپروري در خانو

و ملي خـانواده   فرهنگي مثبت هاي ما نشان داد كه عملكردهاي ، تحليل)شناختي آنانوضعيت روان
 بـر افـزون . شدن اسـت ساز نگرش فعال به پديدة جهانيگويي آن به نيازهاي فرزندان، زمينه و پاسخ

-و ملي و اخالقي و نيز، نيروي زندگي و سالمت رواني دانش فرهنگي و نيرومند سالم اين، هويت
-آنان به پديـدة جهـاني   و منطقي دانشگاهي، تأثيري مثبت بر نگرش فعالآموزان دبيرستاني و پيش
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دانشـگاهي داراي  آموزان دبيرستاني و پـيش دهد كه دانشهاي پژوهشي ما نشان مييافته. شدن دارد
بـه پديـدة    هسـتند و ) دوسـتي دو جنبة آمادگي دفـاع از سـرزمين و ايـران   در (هويت نيرومند ملي 

تمايل به پيشرفت و آباداني بيني قدرت پيشهمچنين، . شدن نيز نگرشي فعال و معقول دارندجهاني
نوجوانان و جوانان نگرش فعال  در بيش از هر عامل ديگري) 32/0با ضريب بتاي نيرومند ( كشور
 .مؤثر استشدن انيبه پديدة جهآموز دانش

 

 شدننقش مدرسه در چگونگي نگرش نوجوانان به جهاني -2-3

-در پاسخ به سؤال ديگر پژوهش مبني بر نقش مدارس در نگرش به جهاني هاي تحقيق مايافته
آموزان دانش و منطقي اند نقش مؤثري در نگرش فعالحاكي از آن است كه مدارس نتوانسته شدن،

هـاي مسـتقيم و    آيـد كـه آمـوزش   هـا برمـي  يافتهاين از . شدن داشته باشندنينوجوان به پديدة جها
آمـوزان  شدن، مـوفقيتي نـدارد و نظـر دانـش    ها به نوجوانان در موضوع جهاني غيرمستقيم دبيرستان

ها و جريان تـدريس  شدن در برنامهتر آن است كه آموزش جهاني دانشگاهي بيشدبيرستاني و پيش
برنامه نتوانسته است نگرش فعال و معقولي را در آنان ايجاد كنـد و آمـوزش   قهاي فو و در فعاليت

ارائـه   7تـا   5ها كه در جداول اين يافته .نشده استشدن به آنان ارائه مناسبي در قبال پديدة جهاني
كه موجب ايجاد نگـرش فعـال و منطقـي در     بيش از آنعملكرد مدارس دهند كه اند، نشان مي شده

، بر بستر وضـعيت اجتمـاعي و فرهنگـي    نقشي معكوس ايفا كرده و شدن بشودجهاني مورد پديدة
در مقابـل فرهنـگ و سـبك     پـذير نگـرش منفعـل و تسـليم   يعني (سازي پذيرش جهاني به موجود،

، حتي با 5شاهد هستيم كه در هر يك از چهار مدل جدول شمارة  .شده است منجر) زندگي بيگانه
 .ها مواجه هستيمو پرورشي بيشتر، با عملكرد معكوس برنامهافزودن متغيرهاي آموزشي 

 

 )پذيرنگرش منفعل و تسليم(سازي خالصة مدل رگرسيون چند متغيرة پذيرش جهاني. 5جدول 
Model Summary 

 
R R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Model R Square 

Change 
F 

Change df1 df2 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 جهاني شدن در جريان تدريس   
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b Predictors: (Constant) هـاي   هـا و كتـاب   آموزش جهاني شدن در برنامـه , آموزش جهاني شدن در جريان تدريس  
 درسي
c Predictors: (Constant) ي هـا  آموزش جهاني شدن در برنامـه هـا و كتـاب   , آموزش جهاني شدن در جريان تدريس 

هاي فوق برنامه آموزش جهاني شدن در فعاليت, درسي  
d Predictors: (Constant) ـ هـا و ك  آموزش جهاني شدن در برنامـه , آموزش جهاني شدن در جريان تدريس,  ي هـا  بات

آماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهاني شدن, هاي فوق برنامه آموزش جهاني شدن در فعاليت, درسي  

 

 )پذير نگرش منفعل و تسليم(سازي جهاني تحليل واريانس براي رگرسيون چند متغيرة پذيرش. 6جدول 
ANOVA(e) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

4 
Regression 98,487 4 24,622 23,902 0,000)d( 

Residual 3093,412 4003 1,030   

Total 3191,900 4007    
d Predictors: (Constant) هـاي   هـا و كتـاب    آموزش جهاني شدن در برنامه, آموزش جهاني شدن در جريان تدريس, )

آماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهاني شدن, هاي فوق برنامه آموزش جهاني شدن در فعاليت, درسي  
e Dependent Variable:   پذيرش جهاني سازي 

 

 )پذيرنگرش منفعل و تسليم(سازي غيرة پذيرش جهانيضرايب رگرسيون چند مت. 7جدول 
Coefficients(a) 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Correlations 

Model B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part 

4 

)Constant( 2,898 0,059  49,226 0,000    
آموزش جهاني شدن در 

 ريان تدريسج
0,993 0,024 0,101 4,152 0,000 0,138 0,076 0,075 

آموزش جهاني شدن در 
هاي  برنامه ها و كتاب

 درسي
0,85- 0,017 0,097 4,911 0,000 0,017 0,089 0,088 

آموزش جهاني شدن در 
 هاي فوق برنامه فعاليت

0,643 0,019 0,078 3,411 0,001 0,125 0,062 0,061 

 0,040 0,040 0,111 0,027 2,213 0,049 0,020 0,436ي دانش آماده ساز
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آموزان براي واكنش در 
 قبال جهاني شدن

a Dependent Variable:   پذيرش جهاني سازي 

 

نگـرش فعـال و   (گرايـي  مليـت نگري و هاي تحقيق در بارة عملكرد مدارس در زمينة جهانييافته
ارائه  10تا  8دانشگاهي ايران در جداول دبيرستاني و پيشآموزان در بين دانش) شدنمنطقي به جهاني

در اين بخش از تحقيق، مسألة اساسي اين بوده است كه رابطة بين عملكـرد مدرسـه را بـا    . شده است
 .آموزان تبيين كنيمگرايي يا نگرش فعال و معقول دانشمليتنگري و جهاني

همـة متغيرهـاي    به نقش مثبت و مـؤثر  مربوطدهندة آن است كه فرض نشان Fآزمون معنادار 
شـدن، آمـوزش   آموزان براي واكنش مناسب در قبال جهـاني سازي دانشآماده مبني برعملكرد مدرسه، 

-آموزش جهانيهاي درسي و  ها و كتابشدن در برنامهشدن در جريان تدريس، آموزش جهانيجهاني
 .رد شده است هاي فوق برنامه شدن در فعاليت

-سازي دانشآماده: براي اين متغيرها عبارت است از βيون استانداردشدة تفكيكي يا ضرايب رگرس
شـدن در جريـان تـدريس،    ؛ آموزش جهـاني  -21/0شدن، آموزان براي واكنش مناسب در قبال جهاني

شـدن در  ؛ و آمـوزش جهـاني   -10/0هـاي درسـي،    ها و كتـاب شدن در برنامه؛ آموزش جهاني -11/0
هـاي مسـتقيم و    آيـد كـه آمـوزش   هـاي پژوهشـي برمـي   ؛ از اين يافتـه  -07/0برنامه،  هاي فوق فعاليت

آموزان شدن موفقيتي ندارد و نظر دانشدر موضوع جهاني و جوانان ها به نوجوانان غيرمستقيم دبيرستان
ها و جريان تدريس و در شدن در برنامهتر آن است كه آموزش جهاني دانشگاهي بيشدبيرستاني و پيش

برنامه نتوانسته است نگرش فعال و معقولي را در آنان ايجاد كند و آموزش مناسـبي در  هاي فوق فعاليت
 .)10تا  8نگاه كنيد به جداول ( شدن به آنان بدهدقبال پديدة جهاني

 )نگرش فعال و معقول(گرايي نگري و ايرانخالصة مدل رگرسيون چند متغيرة جهاني. 8جدول 
Model Summary 

 
R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

Model 
R 

Square 
Change 

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0,271)a( 0,073 0,073 0,6530 0,073 237,694 1 4005 0,000 

2 0,289)b( 0,083 0,083 0,6495 0,010 32,834 1 4004 0,000 

3 0,300)c( 0,090 0,089 0,6473 0,007 21,754 1 4003 0,000 

4 0,305)d( 0,093 0,092 0,6463 0,003 10,424 1 4002 0,001 
a Predictors (Constant):   آماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهاني شدن  
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b Predictors (Constant): آموزش جهـاني  , ي شدنآماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهان 
 شدن در جريان تدريس

c Predictors: (Constant): آموزش جهاني , آماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهاني شدن 
هاي درسي آموزش جهاني شدن در برنامه ها و كتاب, شدن در جريان تدريس  

d Predictors: (Constant): آموزش جهاني , در قبال جهاني شدنآماده سازي دانش آموزان براي واكنش  
آمـوزش جهـاني شـدن در    , هـاي درسـي   آموزش جهاني شدن در برنامه هـا و كتـاب  , شدن در جريان تدريس

هاي فوق برنامه فعاليت  

 

 )نگرش فعال و معقول(گرايي نگري و ايرانتحليل واريانس براي رگرسيون چند متغيرة جهاني. 9جدول 
ANOVA(e( 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

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

Residual 1253,874 4002 0,418   

Total 1382,537 4006    
d Predictors: (Constant): آموزش جهاني , آماده سازي دانش آموزان براي واكنش در قبال جهاني شدن 

آمـوزش جهـاني شـدن در    , هـاي درسـي   شدن در برنامه هـا و كتـاب   آموزش جهاني, شدن در جريان تدريس
هاي فوق برنامه فعاليت  

e Dependent Variable:  جهاني نگري و ايران گرايي  

 

 )نگرش فعال و معقول(گرايي نگري و ايرانضرايب رگرسيون چند متغيرة جهاني. 10جدول 
Coefficients(a) 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Correlations 

Model B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part 

4 

)Constant( 5,306 0,038  141,490 0,000    
آماده سازي دانش 

آموزان براي 
واكنش در قبال 

 جهاني شدن

0,120- 0,013 0,205- 9,525- 0,000 0,271- 0,171 -0,166- 

آموزش جهاني 
شدن در جريان 

 تدريس
0,738- 0,015 0,114- 4,849- 0,000 0,233- 0,088- 0,084- 

 -0,090 -0,094 -0,032 0,000 -5,156 -0,099 0,011 0,568آموزش جهاني 
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ها  شدن در برنامه
هاي  و كتاب

 درسي

آموزش جهاني 
شدن در 

هاي فوق  فعاليت
 برنامه

0,387- 0,012 0,072 -3,229- 0,001 0,199- 0,059- 0,056- 

A Dependent Variable: جهاني نگري و ايران گرايي 

 

 

 شدنهاي نظام ارزشي نوجوانان و جوانان بر نگرش به جهانيتأثير مؤلفه -2-4

 ساله 20تا  13 آموزان نوجوانهاي نظام ارزشي دانشتأثير مؤلفه هاي پژوهشي ما در مورديافته
هاي خانوادگي  هاي ملي و ارزش كه نيرومندي ارزش نشان داد شدن،ة جهانيبر نگرش آنان به پديد

هـاي   بـرعكس، ارزش . شـدن اسـت  ترين تأثير مثبت بر نگرش فعال آنان به پديدة جهاني حائز بيش
-بـه بيـان ديگـر، دانـش     .شـدن دارد ترين تأثير مثبت را بر نگرش فعال به پديدة جهاني سياسي كم

تـري بـه    هاي سياسي دارند از نگرش فعال و منطقي كـم  تري به ارزش بيشآموزاني كه تعلق خاطر 
سـازي هسـتند يـا گـرايش بـه      پديدة جهاني شدن برخوردارند بلكه، برعكس، يا متمايل به جهـاني 

اين بدان معنا نيز هست كه ما از ايـن نظـر بـا دو گـرايش      .شدن دارندجويي با پديدة جهانيستيزه
 ياز تعـادل كـه  رو به رو هسـتيم   آموزدانش نوجوانان و جوانانتوجهي از گروه قابل متضاد در بين 

 .گزيني را گرفته استگري جاي ميانهو افراطي در اين مورد برخوردار نيستند معقول

آمـوز دبيرسـتاني و   هاي مورد توجه نوجوانان دانش ارزش اولويتدهد كه ها نشان مياين يافته
) 3هاي خانوادگي،  ارزش) 2هاي ملي،  ارزش) 1: اند از يت، عبارتدانشگاهي ما، به ترتيب اهمپيش

هاي  ارزش) 7هاي فردي،  ارزش) 6هاي علمي،  ارزش) 5، دينيهاي  ارزش) 4هاي اجتماعي،  ارزش
جالب توجه است . جهانيهاي  ارزش) 10هاي سياسي، و  ارزش) 9هاي هنري،  ارزش) 8اقتصادي، 

هـاي ملـي و تمـايالت     اني، آنچه بيش از همه اهميـت دارد ارزش آموز ايركه براي نوجوانان دانش
 .تواند نقشي بسيار مهم در آموزش و تربيت آنان داشته باشد كه مي دوستي استميهن

-مطالعة وضعيت هويت دينـي و ملـي دانـش   يعني (در پاسخ به دو سؤال اصلي ديگر پژوهش 
-نشان داد كه دانـش  هاي مايافته) شدنانيو ارتباط آن با نگرش فعال به پديدة جه آموزان نوجوان

نسـبتاً  آمـوزان دبيرسـتاني، هويـت    دانشـگاهي از هـر دو نظـر، در مقايسـه بـا دانـش      آموزان پـيش 
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تر بودن اين توان نتيجه گرفت كه پيشرفتهاز آنجا كه اين تفاوت جزئي است، مي .نيرومندتري دارند
آمـوزان  دانشـگاهي در مقايسـه بـا دانـش    پـيش آمـوزان  جنبه از هويت، ناشي از تفاوت سني دانش

شـدن، رابطـة   نگرش فعال در مـورد پديـدة جهـاني    چنين، هم. هاي اول تا سوم دبيرستان است سال
آمـوزان دبيرسـتاني و   و ملـي دانـش   فرهنگـي  سالم متقابل مثبت و نيرومند با نظام ارزشي و هويت

 .دانشگاهي داردپيش

 هاي پژوهشيساير يافته -2-5

 :نشان داد كه شدهآوريهاي جمعاز داده هاي ما تحليلبر آنچه گفته شد، نافزو

دانشـگاهي متفـاوت از   شدن در ميان دختران و پسران دبيرسـتاني و پـيش  نگرش به جهاني -1
تر از پسران اسـت و آنـان،    سازي كميكديگر است، به اين معنا كه تمايل دختران به جهاني

ايـن يافتـة    .شـدن دارنـد  عال نيرومنـدتري بـه پديـدة جهـاني    در مقايسه با پسران، نگرش ف
 تـر پژوهشي حاكي از تعلق نيرومند دختران جوان به هويت ملي و نگرش فعـال و منطقـي  

 .آنان در مورد شهروندي جهاني است

-آمـوزان پـيش  آموزان دبيرستاني در مقايسـه بـا دانـش   شدن در ميان دانشنگرش به جهاني -2
ايـن بـدان معنـا اسـت كـه       .تـري دارد  بـيش  پـذيري و تسـليم  انفعالي هايدانشگاهي، جنبه
در تر تري دارند بيشآموز دبيرستاني كه سن كمتر و وضعيت تحصيلي پاييننوجوانان دانش

 .معرض فاصله گرفتن از هويت ملي خود هستند

 -دانشـگاهي كـه بـه طبقـات بـاالي اقتصـادي      آموزان دبيرسـتاني و پـيش  آن دسته از دانش -3
آموزان متعلق بـه طبقـات پـايين و ميانـه، نگـرش      اجتماعي تعلق دارند، در مقايسه با دانش

سازي نيـز در  جويي با جهانيدهند و روحية مقابلهسازي نشان ميتري به جهاني منفعل بيش
آنان به  پذيريآموزان با تسليم، عالوه بر ارتباط رفاه اقتصادي دانشاين امر .تر است آنان كم

جـويي نيـز   اجتمـاعي بـا سـتيزه    -حاكي از رابطة مثبت محروميت اقتصـادي سازي، يجهان
 .هست

هـايي بـا تحصـيالت بـاال و     دانشـگاهي متعلـق بـه خـانواده    آموزان دبيرستاني و پيشدانش -4
دارند و نگـرش   شدنتري به جهاني بيش فعال و منطقيبرخورداري فرهنگي بيشتر، نگرش 

تفسـيري كـه از ايـن يافتـة      .تـر اسـت   سازي نيـز كـم  ن با جهانيجويانة آنامخالف و مقابله
تري در مسـائل   پذيري بيشتر انعطافكردهتوان كرد اين است كه افراد تحصيلپژوهشي مي
جويي را نيز از اين توان رابطة مثبت محروميت فرهنگي و ستيزهچنين، مي هم. جهاني دارند

 .يافتة پژوهشي نتيجه گرفت
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سـاز نـوع   نيـز زمينـه  ) اجتماعي -روانيو مشكالت سالمت وضعيت (شناختي عوامل روان -5
در واقـع، آن  . شدن اسـت دانشگاهي به پديدة جهانيآموزان دبيرستاني و پيشنگرش دانش

تـري   تـر و مشـكالت كـم    بـيش  اجتمـاعي  -آموز كه سالمت روانيدسته از نوجوانان دانش
دهنـد و پـذيرش   شـدن نشـان مـي   جهـاني  تري به پديدة دارند، نگرش فعال و منطقي بيش

هاي مهـم  از اين يافته .سازي دارندبه فرايند و طرح جهانيجويي و هم هم به ستيزهتري  كم
جـويي نـامعقول را   مقابلـه اجتماعي با -هاي رواني توان رابطة مثبت نابهنجاريپژوهشي مي
 .نتيجه گرفت

ني، جنسـيتي، تحصـيلي، خـانوادگي،    عوامل س در اين پژوهش، هاي آماري تحليلبر اساس  -6
ساز تفـاوت نظـام   زمينه) هايي ازاين عوامل ونيز تركيب(شناختي اقتصادي، فرهنگي، و روان

دانشـگاهي اسـت و ايـن     آموزان دبيرسـتاني و پـيش  ملي دانشو  فرهنگيارزشي و هويت 
-از كـم به بيان ديگر، خـامي ناشـي    .ها، حسب مورد، متفاوت از يكديگر است سازيزمينه
تفـاوت و  هاي آشـفته و بـي  خانواده تر داشتن، تعلق به وسالي، پسر بودن، تحصيالت كم سن

شناختي رابطـة مثبـت بـا    هاي روان طردكننده، محروميت اقتصادي و فرهنگي، و نابهنجاري
پـذيرش واقعيتهـاي   جويانـه نسـبت بـه    و ملي و با نگرش سـتيزه  فرهنگيفقر هويت سالم 

 شـرور  جريانهـاي چنين ويژگيهايي است كـه مـورد سـوء اسـتفادة      .شهروندي جهاني دارد
اي مسـائل  گيرد و اگر جامعه و نظام تعليم و تربيت بخواهد به حـل ريشـه  قرار مي تاريخي

و قراردادن نوجوانان و جوانان در مسير سالمت هويت ملي و هويت جهاني و جويي ستيزه
ناآگـاهي   يعنـي ( هنجاريهاي نامبردهبنااز  الزم است در بهبودبخشي هر يكانساني بپردازد، 

محروميـت   تفاوتي و طردكنندگي در خانواده،آشفتگي و بي سوادي،بيسوادي و كم ناشي از
ريزي دقيـق  برنامه) نوجوانان و جوانان شناختيهاي روان اقتصادي و فرهنگي، و نابهنجاري

 .جانبه به عمل آوردو كوشش همه

و مقايسة جوانـب گونـاگون هويـت نوجوانـان و جوانـان       ما شيهاي پژوهاز مجموع يافته -7
دوسـتي واكـنش مثبـت و    شود كه آنان هر چند در زمينة اعتقادات ديني و ايراناستنباط مي

و رفتـار   دهند، اما در نمودهاي عملـي و عينـي هويـت اجتمـاعي    اي نشان مياميدواركننده
دوستي در جـوهر خـود   ثالً ايرانم. هاي جدي هستند دچار ضعف حاكي از تعهد شهروندي

كشـور و احسـاس    پيشـرفت و آبـاداني   ناپذير براي خـدمت بـه  به معناي كوشش خستگي
مسئوليت عميق و عملي در تعهد به نظم و قانون و عدالت و براي بهبود زندگي بهداشتي و 

 هاي وسيعي از نوجوانـان  اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خود و ساير مردم است اما گروه
از خـود نشـان   و ملي  فرهنگيهويت محكم  شانو در اظهاراتو جوانان، كه در جنبة نظري 

گرفتار سـردرگمي و توقـف و تعليـق     شناختيپاسخ به سئواالت سنجش روان، در دهندمي
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از نظر هويـت   دوستيهويت هستند و تعهد عملي الزم را نسبت به مقتضيات حقيقي ايران
ايـن ضـعف تعهـد و مسـئوليت      رسد كـه به نظر مي .دهندياز خود نشان نم و شغلي مدني

نسبت به مصالح عمومي و ملي در جواني و بزرگسالي نيـز بـاقي اسـت و نتيجـة آن را در     
هـاي  ايـن يافتـه   .تـوان ديـد  مـي اجتماعي و اقتصادي مردم بـا يكـديگر    مخدوش مناسبات

و بار سنگينتري را بـر   جامعه و نظام تعليم و تربيت است پژوهشي نيز هشدار ديگري براي
فرهيختگان و فرهنگيـان و معلمـان و شـيفتگان هويـت سـالم ملـي و       انديشمندان و دوش 

 .گذاردنوجوانان و جوانان كشور ميجهاني و انساني 

 شناختي كه مانع از رشد شهروندي استهاي مهم روانبررسي ويژگي -2-6

سـاله بـه    29تا  14شناختي جوانان نكات مهم ديگري نيز در پژوهش ما در بارة وضعيت روان
نشـان   يهـاي پژوهشـ  هاي آماري از داده تحليل. ها اشاره كنيم دست آمد كه جا دارد به برخي از آن

داد كه دو ويژگي منفي به عنوان موانع اصلي دروني بر سر راه رشد شهروندي نوجوانان و جوانـان  
هـاي آمـاري بـه منظـور تعيـين       تحليـل . خالفكاري و روحية سركشي: اند از وجود دارد كه عبارت

) يعنـي خالفكـاري و روحيـة سركشـي    (كنندة اين دو ويژگي منفي ضدشـهروندي  بينيعوامل پيش
بينـي روحيـة خالفكـاري و سركشـي در     ترين قدرت پيش نشان داد كه هفت عامل مهم داراي بيش

 .اده شده استنشان د 11ها در جدول  نتيجة اين بررسي. ميان نوجوانان و جوانان است

 

 كنندة دو ويژگي منفي ضدشهرونديبينيعوامل پيش. 11جدول 
β 

 هاويژگي
نگرش 

 ضداجتماعي
هويت اجتماعي 

 و مدني
هويت 
 شغلي

تعارض با 
 والدين

 اعتيادپذيري
روحية 

 خالفكاري/سركشي
روحية 

 خالفكاري
30/0 β 17/0- β 29/0- β 19/0 β 52/0 β 28/0 β 

روحية 
 سركشي

35/0 β 16/0- β 33/0- β 23/0 β 18/0 β 55/0 β 

 

سـاز خالفكـاري جوانـان كـل كشـور،      ترين عامل زمينه در جدول فوق شاهد هستيم كه بزرگ
است كـه در واقـع   ) 52/0العاده نيرومند با ضريب بتاي فوق(طلبي و تمايل به اعتيادپذيري كيفوري

با ضـريب بتـاي نيرومنـد    (عي نگرش ضد اجتما. يك مكانيسم دفاعي براي فرار از مشكالت است
، )28/0با ضريب نيرومند (، روحية سركشي )29/0با ضريب نيرومند (، ضعف هويت شغلي )30/0
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از جمله عوامل مهـم ديگـري هسـتند كـه     و تعارض با والدين و هويت ضعيف اجتماعي و مدني، 
 .روند به شمار ميجوانان نوجوانان و بيني كنندة خالفكاري  پيش

جوانان كـل كشـور شـيوع    نوجوانان و هايي از  روحية سركشي كه در ميان گروه از سوي ديگر،
نگـرش  ، )55/0العـاده بـاالي   فـوق  بتاي با ضريب(روحية خالفكاري در درجة اول ناشي از دارد، 

، تعـارض بـا   )-33/0بـا ضـريب   (، فقر هويـت شـغلي   )-35/0با ضريب بتاي منفي (ضداجتماعي 
هـاي  ايـن يافتـه   .اسـت و ضعف هويت اجتماعي و مـدني   ،ادپذيري، اعتي)23/0با ضريب (والدين 

ريـزي بـراي آمـوزش    آمـوزان و برنامـه  پژوهشي نيز، ضرورت تجديد نظر اساسي در تربيت دانش
 .سازدرا آشكار مي محلي و ملي و جهاني و انساني شهرونديمهارتهاي زندگي و 

 

 و جهـاني  هاي شهروندي در سطوح محلي و ملي و حقوق و مسئوليت -3
گيـري  تصـميم  ضرورت و چگونگي آمـوزش روش تفكـر درسـت و   

 آموزان انديشمندانه به دانش

هاي  ما ضرورت آموزش مسائل جهاني و ملي و محلي و حقوق و مسئوليت يهاي پژوهشيافته
گيري انديشمندانه براي آموزان و ضرورت آموزش روش تفكر درست و تصميمشهروندي به دانش

شـهروندي  : سـؤال اساسـي در ايـن مـورد آن اسـت كـه      . سازدوندي را آشكار ميايفاي نقش شهر
چـه   )به عنوان نيرومنـدترين ويژگـي در نظـام ارزشـي جوانـان     ( چيست؟ شهروندي و هويت ملي

 ؟آموزان ارائه شودها و چگونه بايد به دانش اي با يكديگر دارند؟ و كدام آموزشرابطه

 معناي شهروندي -3-1

 آيد بايد به عنوان يك شهروند شناخته شـود و از تمـام حقـوقي كـه در    دنيا مي هر فردي كه به
5Fعهدنامة حقوق كودك" و "اعالمية حق رشد"

تـا   141، صـفحات  1378آبـادي،  لطـف ترجمـة  ( "4
هر فردي به انواع گوناگوني از جوامـع، از خـانواده و جامعـة    . مند شودمقرر شده است بهره) 184

، متعلق است و بايد از تمام حقـوق خـود در ايـن    المللي و انسانيبيني و ملمحلي گرفته تا جامعة 
 .هاي شهروندي را بر عهده بگيرد جوامع برخوردار باشد و مسئوليت

و  آينـد خارج از ايـران بـه دنيـا مـي    در هاي ايراني بنابراين، همة آنان كه در ايران يا از خانواده 
وطنـان   شوند و بايد از حقوق برابر با ساير هـم شناخته مي ، شهروند ايرانگيرندشناسنامة ايراني مي

كنند از برخوردار باشند و به تدريج كه رشد مي الملليانساني در سطح بينخود و با اعضاي جامعة 
وقتـي  . منـد شـوند  خوردگـان بهـره   حقوق ويژة كودكان، نوجوانـان، جوانـان، بزرگسـاالن، و سـال    
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كند،  هاي فردي و اجتماعي شركت مي اركت در انواع فعاليتشهروندي با رعايت برابري حقوق مش
گيري و عملِ همراه با حقـوق مسـاوي در زنـدگي    اين به معناي آزادي و قدرت انتخاب و تصميم

هـاي شـهروندي داراي    حقـوق و مسـئوليت  . فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اسـت 
و كرامت داريم ساير افراد نيز از چنين حقـوقي  براي مثال، اگر ما حق حرمت . ويژگي متقابل است

 .آنان هستيم و حرمت و كرامت برخوردار هستند و ما نيز مسئول رعايت حقوق

هاي گوناگون محلي و ملي و جهـاني  شهروندي فعال و مسئوالنه فقط به معناي تعلق به جامعه
6Fنورد وارن(نيز هست نيست بلكه به معناي مشاركت فعال در زندگي اجتماعي و نهادهاي جمعي 

5 ،
كننده از منـابع عمـومي   اين مشاركت مسئوالنه نيازمند استفادة درست و منصفانه و مراقبت). 2001

هاي شهروندي منحصر به افـراد نيسـت بلكـه هـر نهـاد       اين مسئوليت. مادي و اجتماعي نيز هست
افـراد و نهادهـا و   نيز وظيفه دارد حقوق ساير ) اعم از خصوصي و دولتي(كوچك و بزرگ عمومي 

بـه بيـان ديگـر، شـهروندي فقـط يـك مقولـة        . هاي شهروندي خود را كامالً رعايت كند مسئوليت
، "شـهروندي خـانوادگي  "توان سطوح ديگري از شهروندي، نظير شخصي و فردي نيست بلكه مي

وق داراي حقدر هر مورد يك فرد ها را كه  اين نظاير، و "فرهنگيشهروندي "، "شغليشهروندي "
 .نيز در نظر گرفت خانوادگي و شغلي و فرهنگي و امثال آن است،هاي  و مسئوليت

 

 شهروندي و هويت ملي -3-2 

شهروندي نوعي از اجتماعي شدن و حاكي از آماده شدن براي زندگي در جامعة محلي و ملـي  
ـ      كه حقوق و مسئوليت و جهاني است، اما با وجود اين اگون هـاي عمـومي انسـاني در جوامـع گون

و همة كشورها عمًال اتباع خود را بـراي   يابدميتري  همانندي دارد، آنچه در اين ميان اهميت بيش
7Fويليـام دامـون  (فرد در جامعة ملي اسـت   سازند، عضويتآن آماده مي

در شـرايط قبـول   ). 2001، 6
گوناگون و هاي فرهنگي در ميان جوامع  تمام افراد نوع بشر و پذيرش تفاوت حقوق انسانيبرابري 

ملي در ميان شـهروندان يـك كشـور    سالم ها، پرورش هويت  آميز داشتن در قبال آنرفتار مسالمت
هويت اجتمـاعي داراي سـطوح    .نشانة روشني از وفاداري به شهروندي جهاني و انساني نيز هست
هـاي  مـثًال هـر فـرد داراي ويژگي   . گوناگون است كه همة آنها مكمل يكديگرند نه معارض يكديگر

يـك  يـك شـهر،   يك حرفـه،  شناختي خاص خويش است و در عين حال عضو يك خانواده، روان
معنـايي نـدارد كـه عضـويت فـرد در سـطوح       . ، و كل جامعة جهاني نيـز هسـت  ملّتيك قوميت، 

را مغاير يكـديگر  ) و قومي و ملّي و جهانياعم از خانوادگي و شغلي و شهري (گوناگون اجتماعي 
و اجتمـاعي و سياسـي   كنند عموماً در پي منافع خودخواهانة اقتصـادي  چنين مي كساني كه. بدانيم
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به سـود خـود از    تاسازند خاص خود هستند و مراتب هويت مردم را دچار تعارض و اغتشاش مي
 .آن بهره گيرند

هـاي گونـاگون اجتمـاعي و     اي است متكثـر و مملـو از گـروه   در كشوري نظير ايران كه جامعه
وطنـان خـود    ، تربيت شهرونداني كه به حقوق برابـر و انسـاني تمـام هـم    و قومي انيفرهنگي و زب

تربيت شـهروندي   اي ازنشانهپاسداري كنند،  در عمل آنان را همة احترام بگذارند و كرامت انساني
كه هيچ فرد يا افرادي كه  ها نيز هست مشروط بر آن جهاني و حرمت گذاشتن به حقوق تمام انسان

ني دارند، دچار تبعيض نشوند و به اين يا آن بهانه جدا از مجموعة ساير شهروندان ايراني مليت ايرا
وطنان خود را بالاستثناء به رسميت  شهرونداني كه عمًال برابري حقوق يكايك هم. به حساب نيايند

 بشناسند، مسلمًا حرمت انساني و حقوق برابر را براي مردمان كشورهاي ديگـر نيـز بـاور خواهنـد    
چنين آموزشهايي است كه در نظام تعليم و تربيت شهروندي بايد به آحاد مـردم داده شـود    .داشت

كننـدة تكليـف   هاي واهي خود را برتر از ديگران و تعيينتا افراد و گروههاي معيني نتوانند به بهانه
 .براي اين و آن بدانند

يخي و فرهنگي ايراني در بين هاي مشاركت شهروندي متناسب با هويت تار كه مهارت ن براي آ
آموزان شكل بگيرد، آنان بايد با تمام ميراث فرهنگي و هويت ملي و انساني خود آشنا شـوند  دانش

بـه بيـان ديگـر، تربيـت     . دهـي كننـد   و زندگي خود را متناسب با زندگي در جهان كنوني سـازمان 
كرامـت انسـاني آنـان گـره     آموزان و حرمت و شهروندي با استحكام بخشيدن به هويت ملي دانش

شهروندي جهاني به معناي مشاركت در مناسـبات جهـاني متكـي بـر دانـش و فهـم       . خورده است
هـاي مربـوط بـه برابـري و      جويي و احترام و منافع متقابـل، و ارزش مسائل جهاني، تفاهم و صلح
عادالنـه در  هاي قضاوت آگاهانـه و   از مهارت برخورداريو با  است عدالت در ميان جوامع بشري

 .كندمعنا پيدا ميهاي جهاني  چالشمورد 

 آموزش شهروندي -3-3

ها براي مشاركت و  هاي افراد و گروه ظرفيت دادن آموزش شهروندي عبارت از رشد و پرورش
. گيري و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي استتصميم

-ها، صلح و مسالمت جانبه، اخالق و ارزشانساني، رشد مستمر و همهها شامل حقوق  اين آموزش
منظـور از حقـوق انسـاني، يـادگيري     . هاسـت  جويي، برابري اجتماعي و حرمت نهادن بـه تفـاوت  

يابي به دانش  آگاهي سياسي به معناي دست. هاي انساني است هاي مشترك و حقوق و آزادي ارزش
8Fسـيد (اسي اسـت  هاي سي و شناخت امور سياسي و نظام

هـا بـه معنـاي     پـذيرش تفـاوت  ). 2006، 7
هـاي افـراد و   هاي فرهنگي و ديني و انديشـه  فهميدن و حرمت نهادن به گوناگوني درك و دريافت

منظور از برابري شهروندي اين است كه هر فردي داراي حقوق مشاركت . هاي مختلف است گروه
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هر نوع تبعيض مسـتقيم و غيرمسـتقيمي باشـد     در تمام امور زندگي اجتماعي و مسئوليت در مقابل
آموزش صلح به معنـاي آن اسـت كـه    . ها را تهديد كند كه ممكن است برابري حقوق افراد و گروه

محيطي زندگي كنند و  -افراد ياد بگيرند با احترام به يكديگر و با رعايت حقوق اجتماعي و زيست
آيد، بـه  گي جمعي و ملي و جهاني پيش ميهايي را كه در سطوح گوناگون زند ها و تعارض چالش

 .آميز حل كنندنحوي مسالمت

نقش مهمي در ) ها، و مجالتتلويزيون، راديو، اينترنت، روزنامه(هاي عمومي از آنجا كه رسانه
گيري و تغيير نگرش و انديشه و رفتار شهروندان دارند و ممكن است حقوق انساني آنـان را  شكل

هـا و   آمـوزش و شـناخت روش   گيـرد، جاي جهان صورت مـي ر در همهكه اين كا مخدوش كنند،
ها عيني در قبال رسانه رساني درست و نادرست و قضاوتها و چگونگي اطالععملكردهاي رسانه

در مورد دانش و هنرها نيز، كه در عصر كنوني تأثير عظيمي بر بينش و نگـرش و  . يابد ضرورت مي
هـاي كـافي بـه     و نوجوانان و جوانان، دارند الزم اسـت آمـوزش  رفتار شهروندان، به ويژه كودكان 

 .آموزان داده شوددانش

به ياد بگيرند كه آموزش شهروندي حائز اهميت اساسي در زندگي است، زيرا افراد جامعه بايد 
. امور گوناگون جامعـة محلـي و ملـي و جهـاني مشـاركت كننـد       بخشيدن به نحوي مؤثر در بهبود

عال و مسئول كمك بزرگي به پيشرفت فردي و اجتماعي و حفاظت از طبيعـت  تربيت شهروندان ف
هـاي همگـاني و   تواند توسط خانواده و مدرسـه و رسـانه  ها مي اين آموزش. و محيط زندگي است

نهادهاي اجتماعي صورت گيرد، اما مسئوليت اصلي آن بر دوش نظام آموزش و پرورش است كـه  
هـا از   آموزان با يكديگر و با ساير افراد و گـروه هاي دانش ن ارتباطاي عملي و در جرياگونهبايد به

 .آنان شهرونداني فعال و مسئول بسازد

اسـت،  ) و گـاه متعـارض  (هاي شهروندي متفاوت  از آنجا كه ادراك افراد از حقوق و مسئوليت
هـا   وتآميز در برخـورد بـا تفـا   همة افراد نيازمند آموزش شهروندي براي كنش و واكنش مسالمت

تواند دربرگيرندة راهبردهاي گفت وگو، مصالحه، آگاهي يـافتن از فوائـد   ها مي اين آموزش. هستند
هـا و آگـاهي از    هاي دروني پذيرش تفاوت ها براي پيشرفت فردي و اجتماعي، رشد ويژگي تفاوت

روههاي تبعيض جنسيتي، برتربيني گ ،مانند نژادپرستي(هاي تهديدكنندة حقوق انساني  خطر تعارض
 .و ضرورت مقابله با آنهاست) گرايانهتعصبات فرقهمعين اجتماعي و فرهنگي، و 

آموزش شهروندي جهاني به معناي آموزش شهروندي همراه با حقوق برابر و عادالنه بـه تمـام   
. نيـز هسـت  ) از هر رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و باور و انديشه و سبك زندگي(اتباع يك ملت 

نهـادن بـه كيفيـت و    هاي درسي نيز جاي گيرد، شـامل حرمـت  تواند در برنامهكه مي ها اين آموزش
هـاي انسـاني، نظـم و آزادي، قـدرت و پاسـخگويي، تفـاوت و        تنوع، قانون و حقوق و مسـئوليت 
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و برابـري و عـدالت    ،عادالنـه  واقعي، تسلط قـانون  دموكراسيهمكاري، فرديت و اجتماعي بودن، 
9Fآرتور جيمز(است 

 ).2003كاران، و هم 8

 مدرسهآموزش شهروندي در  -3-4

شهروندي يك فرايند مربوط به تمام عمر است و به همين جهـت، همـة افـراد در تمـام طـول      
-دانـش . هاي متناسب با شهروندي در مراحل گوناگون زندگي هسـتند  زندگي خود نيازمند آموزش

اجتمـاعي، و دانـش و درك درسـت و    هاي اخالقي، رشد آموزان نيز نيازمند آن هستند كه در زمينه
هاي مربوط به خودشـان در خانـه و مدرسـه و     گيريعيني از جهان، آموزش ببينند، در تمام تصميم

جامعه مشاركت كنند و به عنوان يك شهروند، به صورتي فعال در مناسبات اجتمـاعي متناسـب بـا    
وانان كمك كند تا شهرونداني آموزش و پرورش بايد به كودكان و نوج. احوال خودشان قرار گيرند

كنندگاني فعـال در امـور زنـدگي اجتمـاعي و فرهنگـي، يادگيرنـدگاني موفـق و        مسئول، مشاركت
 .خود و قابل اعتماد بارآيندبه مند و افرادي متكي عالقه

بايد به آنـان   و محيط آموزشي رسند مدرسهآموزان به سن نوجواني و جواني ميوقتي كه دانش
، ضـروري هـاي   گونه يك زندگي مستقل براي خود ايجاد كننـد و عـالوه بـر مهـارت    بياموزد كه چ

يـافتن از خـانواده،   مشاوره و آموزش الزم در زمينة ادامة تحصـيالت، پيـدا كـردن شـغل، اسـتقالل     
گيري با ادارات و مسئوالن دولتـي را بـه آنـان    مديريت امور مالي خود و آشنايي با قوانين و ارتباط

هـاي فكـري و رفتـاري و     اي از شايسـتگي وجوانان و جوانان نيازمند تركيب پيچيدهن. آموزش دهد
هاي گوناگون نظري و عملي براي آغاز زندگي مستقل خود هستند و مدرسه بايد نقش خود  مهارت

در كمك به آنان را در اين امور پيچيده ايفا كند تا بتوانند به زندگي اجتمـاعي وارد شـوند و نقـش    
 .ه عنوان يك شهروند مسئول را ايفا كنندمستقل خود ب

 

 شهرونديروش تفكر درست  و آموزش فلسفه -3-5

بخشـيدن بـه آنـان بـراي     آمـوزان بـه منظـور توانـايي    آموزش شهروندي ملي و جهاني به دانش
گيري درست در فرايند مسـائل دور و نزديـك زنـدگي اجتمـاعي و فرهنگـي و      مشاركت و تصميم

وجوگري، تفكر منطقـي، تفكـر حـل     ويژه جستبه(هاي تفكر  ش انواع مهارتانساني، نيازمند آموز
10Fكريـك (اسـت  ) تفكر خالق و تفكر نقـاد  كننده،مسأله، تفكر مراقبت

بـراي ايـن منظـور    ). 1999، 9
 .آموزان وجود دارد انديشيدن به دانشش فلسفه و درستهاي گوناگون آموز راهبردها و روش
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11Fهايي كه ماتيو ليپمن روش

وجوهـاي   انجمـن پيشـبرد جسـت   "ارائه كرده و ) 1993و  1988( 10
12Fفلسفي و بازتاب آن در آموزش و پرورش

ها را گسترش داده است، بر رابطة نزديك فكـري   آن "11
يك داستان، يـك   طرحوگو از طريق  آموز و ايجاد انگيزه براي آغاز يك بحث و گفتمعلم و دانش
ر يا يك مطلب از كتاب و روزنامه و امثـال آن، تأكيـد   يك تصويبيان يك واقعه، و ارائة قطعه شعر، 

شـود تـا بـه تفكـر بپردازنـد و سـپس       آمـوزان داده مـي  پس از ايجاد انگيزه، فرصتي به دانش. دارد
شـود و  وگوها از ارائة اطالعات ساده شروع مـي  اين گفت. گوهاي گروهي خود را آغاز كنند  و گفت

تـر   تـر بـراي تعمـق بـيش     وجوگري و طرح سؤاالت دقيق شود مقدمة جستهر مطلبي كه ارائه مي
وگوها را دارد، اين است كـه انگيـزة اوليـه را     كنندة گفتكار معلم، كه نقش تسهيل. دربارة آن است

وگوهـاي   تر باشد، و راهبردهاي مناسب براي بحـث و گفـت   ايجاد كند، واسطة طرح سؤاالت بيش
 .ثمربخش را ارائه دهد

باعـث   گـري، شناخت مغالطـات و مغالطـه   و انديشيدنبر يادگيري درستها، افزون اين آموزش
هـاي يـادگيري گروهـي،     هـاي عـاطفي، مهـارت    رشد امنيت و عزت نفس، اعتماد متقابل، مهـارت 

هاي متفاوت، رشد هويت جمعي و بهبود  فردي و حل مسأله، فهم و پذيرش ديدگاه هاي بين مهارت
هـاي   تواننـد بـه ايجـاد گـروه    وگوهـا مـي   هـا و گفـت   ايـن بحـث  . شـوند مناسبات شـهروندي مـي  

وجوگري فلسفي در مسائل گوناگون نيز بينجامند و مدرسه را به مكان پـژوهش و كوشـش    جست
 .براي انديشة درست تبديل كنند

تواننـد   آموزمحـور، مـي  وگوهاي دانش ث وگفتوجوگري فلسفي، با روش بح هاي جست گروه
نهادن به انواع سؤاالت گوناگون، تفكر گسترده و عميق و حرمتآموزان به طرح باعث تشويق دانش

هـاي مهـم    پذيري يكـي از آمـوزش   كه اين انعطاف بشوندئل مختلف طرزفكرهاي گوناگون در مسا
كننـده و  وجوگري و كنكاش فكري در يك محيط مطمـئن و حمايـت   رشد جست. شهروندي است

 .آورداهانة شهروندي فعال و مسئول را فراهم ميهاي الزم براي ايفاي نقش آگآميز، زمينهاحترام

هـاي   انديشيدن در بارة شهروندي در كالس درس يـا در گـروه  مسألة اصلي در آموزش درست
آموزان بتوانند هر نوع روابط اجتماعي خود با ديگـران  وجوگري فلسفي، اين است كه دانش جست

اي و اي اجتماعي محلي و ملي و منطقـه ه در خانواده و كالس و مدرسه و كوچه و خيابان و محيط
تـرين سـطوح تفكـر،    ترين تا پيچيدهترين وجه ممكن و در سادهترين و ثمربخشجهاني را به عيني

تواننـد و بايـد ايفـا كننـد بـه درسـتي       توضيح و تفسير و تبيين كنند و نقشي را كه در هر مورد مـي 
پيمودن از مرحلة يعني راه(وهش علمي وجوگري فلسفي و پژ براي اين منظور روش جست. بفهمند

تـا ارائـة    و هدف و پيشينة موضوع و جستجو براي پاسخ بـه هـر بخـش و كـل مسـأله      بيان مسأله
شناسـي   در اين مورد، دانـش روان . سبي استراهنماي منا) گزارش و تفسير نتايج و ارائة پيشنهادها
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هـاي گونـاگون   نظريـه . مـا كمـك كننـد   توانند به شناختي مي هاي روانشناسي سطوح تفكر و نظريه
تفكـر  ، ، تفكـر صـوري  تفكر حسي، تفكر عمليـات عينـي  (شناسي بر سطوح متفاوت تفكر معرفت

13F، تفكر روشمند، و خرد مينويفراصوري

-اين سطوح گوناگون تفكر با انواع نظريـه . مبتني است) 12
تارگرايي، پـردازش اطالعـات،   رف، يعني )ترين نوعترين تا پيچيدهاز ساده(شناسي شناختي هاي روان

تـوان   و در هر مورد مـي  منطبق است ، و خردگرايي مينوي و علميرويكرد اكتشافي ،گراييشناخت
 .ريزي كردآموزان برنامهدانش ة متناسب با سطح تفكربراي آموزش فلسف

و  مند در آموزش هاي فهيم و عالقه شناسي تربيتي، معلمان دانا و مجرب، گروهمتخصصان روان
توانند اين موضوع حياتي را مورد توجه قرار دهند ريزي آموزشي و درسي ميپرورش و نظام برنامه

و تهيه و انتشار  ،هاي علمي هاي علمي، برگزاري همايش اجراي پژوهش. و به مرحلة عمل درآورند
 .مجالت علمي در اين موضوع، كمك بزرگي به تحقق هدف مورد بحث خواهد كرد

توان آمـوزش شـهروندي ملـي و جهـاني     ها و اقداماتي است كه ميو برنامه اههاديدگبا چنين 
 .آموزان ايران را تحقق بخشيدتحكيم هويت و نظام ارزشي دانشپرورش انديشة درست و همراه با 

در نظام آموزشي ايـران، تـدريس فلسـفه بـه پايـان دورة دبيرسـتان و تحصـيالت دانشـگاهي         
ست كه يادگيري فلسفه نيازمند سـطح تفكـر انتزاعـي اسـت و ايـن      فرض بر اين ا. اختصاص دارد

واقعيت اين است كه ايـن هـر   . است دورة دبيرستاني و پس از آنسالهاي سطح از تفكر مربوط به 
كه خطاست مسائل فلسفي را فقط از نوع مسائل انتزاعي بدانيم  اول آن. دو فرض همراه با خطاست

هاي فكري الزم براي پرداختن به  و دورة راهنمايي نيز از ظرفيت آموزان دبستانيكه دانش و دوم آن
هـاي   هاي فراواني وجود دارد كه نظرية پيـاژه در بـارة ظرفيـت    پژوهش. مسائل فلسفي برخوردارند

تـر   دهد و توانايي فكري آنان را بسيار بيشساله را نادرست نشان مي 13تا  6آموزان شناختي دانش
14Fاز تفكر عمليات عيني

15Fَاسـتينگتون (دانـد  مورد نظر پيـاژه مـي   13

16F؛ گوپنيـك 1993، 14

و همكـاران،   15
توانند ادبيات و شعر و دانش اجتمـاعي  آموزان دبستاني و راهنمايي ميگونه كه دانشهمان). 1999

توان به زبان ساده به را نيز مي و روش درست انديشيدن و تاريخ و ساير دروس را فراگيرند، فلسفه
ما خـود بايـد هـم در فهـم معنـاي      . آموزان نيست در واقع، مشكل از سوي دانش .داد آنان آموزش

آمـوزان، هـم در   هاي شـناختي دانـش   ها و ظرفيت ، هم در تشخيص تواناييو انديشة درست فلسفه
و  هـاي معلـم بـراي آمـوزش فلسـفه      و هم در دانش و توانايي ،محتوا و روش و ابزارهاي تدريس

 .ن دبستاني و راهنمايي تجديد نظر كنيمآموزابه دانش انديشة درست

ما نيازمند آن هستيم . هاي درسي مدارس ما فقط منحصر به موضوع فوق نيستمشكالت برنامه
سازي آن با زندگي در عصر حاضـر و، بـه تبـع آن،    كه فهم خود از فلسفة تعليم و تربيت و مناسب

ريس و تربيت معلم را نيز بازنگري هاي تد هاي درسي و روش هاي آموزشي و درسي و كتاببرنامه
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هــاي كنــوني تــداوم خواهــد يافــت و روز بــه روز از  مانــدگيصــورت، عقــبدر غيــر ايــن. كنــيم
ما بايد هم خودمان به تفكـر نقـاد و حـل مسـأله و     . هاي جامعة جهاني عقب خواهيم ماند پيشرفت

تربيـت كنـيم و بـه آنـان      آموزان را بـا ايـن نـوع تفكـر    كننده مجهز شويم و هم دانشتفكر مراقبت
توانند تصميم بگيرند كـه چـه چيزهـايي را    بياموزيم كه با يادگيري تفكر منطقي و تعمقي و نقاد مي

آموزان به معنـاي آمـوزش درسـت    آموزش فلسفه به دانش. باور كنند و چه چيزهايي را باور نكنند
-دانـش . اسـت  رست زيستنبراي د وجو با روش علمي ها از طريق جستانديشيدن دربارة انديشه

صورت هدفمند بينديشند و در تعبير و تفسير مسائل با كمك تحليل و آموزان بايد ياد بگيرند كه به
 .هاي عيني، به قضاوت درست دربارة امور بپردازند يابي مبتني بر شاخص ارزش

ب، كـه موضـوع مناسـ    توان آموخت مشروط بـر آن كس ميواقعيت اين است كه فلسفه را به همه
. كـارگيريم  ها بشناسيم و به براي اين آموزش و موقعيت مناسب را مناسب، زبان و ابزار ،روش مناسب

آموزان اين است كه بتواننـد  در چنين صورتي و با چنين نگرشي، مسألة اصلي آموزش فلسفه به دانش
ي و جهـاني بـه   هاي متفاوت افراد و در بارة معناي زندگي خود در محيط محلـي و ملـ   در بارة ديدگاه

مسأله اين نيست كه فلسفة كالسيك و سـنتي  . و به زندگي خود سامان بهتري بدهند درستي بينديشند
گـونگي نگـرش خـالق و نقـاد و     خـواهيم آنـان تفكـر و چ   آمـوزان بيـاموزيم بلكـه مـي    را به دانـش 

جهـاني همـراه بـا    آموزش شهروندي ملي و . كننده دربارة مسائل و دربارة ديگران را يادبگيرند مراقبت
تواند به اين صـورت باشـد كـه    آموزان به كمك آموزش فلسفه ميتحكيم هويت و نظام ارزشي دانش

 :دست آورندها دانش و مهارت الزم را در پنج حوزة زير به آموزان در اين آموزشدانش
 .بستان اجتماعي كردنچگونگي ارتباط گرفتن با ديگران و بده -1
هـا و امـور    بنـدي كـردن واقعيـت   هـا و طبقـه   ها و تفاوت بارة شباهت وگو در بحث و گفت -2

 .روزمرة زندگي شهروندي
هاي عينـي مـورد بررسـي،     توجه دقيق به ساختار و معناي زباني و مفهومي در كنار واقعيت -3

 .هاي بيروني منظور ايجاد ارتباط محكم و متناسب بين مفاهيم زباني و واقعيتبه
ها و مفاهيم زباني به حوزة تفكر مـنظم و منطقـي از طريـق     تن از واقعيتچگونگي فراتر رف -4

 .وجوهاي مرتبط با امور اجتماعي و اخالقي جست
هاي اخالقي،  وجو در موضوع منظور جستهاي سادة فلسفي به كوشش براي تعميق آموزش -5

 .شناسيشناسي ملي و جهاني و هستيشناختي، زندگيشناختي، معرفتزيبايي

تـري برخـوردار اسـت و بـراي      هاي موارد اول تا سوم از سادگي بيش عي است كه آموزشطبي
رسد، اما آموزش دو مـورد آخـر دشـوارتر و بـراي      تر به نظر مي سن و سال مناسبآموزان كمدانش
هـا   در هر حال، مسألة اصلي اين است كه هر يـك از آمـوزش  . تر استفهمآموزان جوان قابلدانش

آموزان ارائه شود تا آنان بتوانند وقتي با خود و بـراي  فت زندگي واقعي شهروندي دانشدقيقاً در با
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هـاي  هـا و ديگـران نيـز انديشـه     كنند با تفكر درست بينديشند و در ارتباط با واقعيتخود فكر مي
 .كار درآورندو اين تشخيص را در زندگي خود به درست را تشخيص دهند

كه به آنان آمـوزش دهـيم    آموزان بياموزيم نه ايندن را به دانشما بايد چگونگي درست انديشي
هاي موجود اسـت و   دانيم كه چنين روشي در نقطة مقابل آموزشهمه مي. چه افكاري داشته باشند

ها را نيز بايد با انديشة درست و تـدبير و صـبر    هاي شديدي به همراه خواهد داشت كه آن مقاومت
ين، آموزش فلسفة زندگي شهروندي ملـي و جهـاني بايـد محتـواي     چن هم. فعال پشت سر گذاشت

از چنين راهي . برد، داشته باشدسر ميآموز در آن بهعيني مرتبط با محيط زندگي ايراني را كه دانش
شـود و مقدمـة آمـوزش    كردن آموزش زندگي شهروندي محلـي و ملـي ميسـر مـي    است كه بومي

 .آوردشهروندي جهاني را فراهم مي

طور طبيعي به روش فلسفي خاصي كه هستند و به "فلسفيپيش"آموزان ما داراي انديشة شدان
 آنچه ما بايد انجام دهيم اين است كـه، بـا جـايگزين كـردن    . انديشنداند ميبه آن خو گرفتهاز قبل 

كن سـازيم  هاي هرز ذهن آنان را ريشه ، علفيدنانديش فلسفة خرد مينوي و علمي و روش درست
طبيعي آنان را شكوفا سازيم وگرنه انواع فكرهـاي نادرسـت كـه در محـيط زنـدگي       هاييتو ظرف

هـا   انجام چنين كاري نيازمند سال. روزمرة آنان وجود دارد جاي درست انديشيدن را خواهد گرفت
كم آموزش يكي دو نسـل را دربـر    ناپذير است كه دستكار سنجيده و مستمر و پيچيده و خستگي

 .زمان كوتاه ميسر نخواهد شد گيرد و درمي

سـخن درسـت آن اسـت كـه، بـه جـاي       . شودكارهاي بزرگ به سادگي و با سرعت انجام نمي
: انديشانه، بايد مانند معلّمان دانا و كارآزموده و خردمند بينديشيم و بگـوييم نگرش عجوالنه و ساده

اي داريـد  نـد سـال آينـده برنامـه    كنيد كالستان را خوب اداره كنيد؛ اگر براي چاگر روزمّره فكر مي
 و انسـاني  مدارس خوبي ايجاد كنيد؛ اما اگر به فكر آيندة ايران و آموزش شهروندي ملي و جهـاني 

بـه   زيسـتن و خردمندانه ايرانيان هستيد، تمام عمر خود را براي آموزش چگونگي درست انديشيدن
 .كودكان و نوجوانان و جوانان صرف كنيد
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