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 چکیده

 یمطهر و ییویجان د هایاندیشهدر  ی تربیت سیاسی و اجتماعیمبان نییبت، هدف از انجام پژوهش حاضر
 یگردآور ازنظرکاربردی و ، هدف ازنظری بود. روش پژوهش شهروند تیتربتدوین الگوی  منظوربه

 و در این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان کنندگانمشارکتروش آمیخته اکتشافی بود. ، هاداده
هدفمند  گیرینمونهبا استفاده از روش  نفر 59تعداد  هاآنتربیت بود که از بین  و تعلیم نظرانصاحب

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دروس مطالعات ، در بخش کمی، انتخاب شدند. همچنین
نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش  513به تعداد  بندرلنگهشهرستان  شناسیجامعهاجتماعی و 

حجم نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  539با تخصیص متناسب تعداد  ایطبقهتصادفی  گیریهنمون
و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه  یافتهساختاردر بخش کیفی با مصاحبه  موردنیازاطالعات 

 هایشورشد. برای تعیین روایی و پایایی ابزار پرسشنامه مذکور به ترتیب از  آوریجمع ساختهمحقق
تأیید  ییمحتواصوری و محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس روایی صوری و 

طبقه  9از بخش کیفی در  آمدهدستبه هاییافتهآمد. مجموعه  به دست 99/3و مقدار پایایی نیز برابر با 
مؤلفه  57اجتماعی دیویی و  سیاسی و هایاندیشهسیاسی و اجتماعی مطهری و  هایاندیشهکلی مبنی بر 

 هایشایستگی، مشارکت، هاارزش هایمؤلفهسیاسی مطهری شامل  هایاندیشه، گزارش شد. بر این اساس
، پذیریمسئولیت، قانون مداری هایمؤلفهاجتماعی نیز شامل  هایاندیشهبیرونی و  هایشایستگیدرونی و 

اندیشه سیاسی دیویی شامل  هایمؤلفهدند. همچنین درون سازی بو، یمداراخالق، انسانیت، شهروندگری
، اجتماعی وی نیز شامل تعامل هایاندیشه هایمؤلفهانسان و فردیت و ، منابع، عقاید هایآزادی

                                                                                                                                        
 .ستاالمرد  اسالمی، واحد از رساله دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد مقاله حاضر برگرفته
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 نویسنده مسئول( .ر گروه علوم تربیتی، واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایراندانشیا( 

 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران. 

 استادیار گروه مدیریت، واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران. 



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   171

بخش کمی با تکنیک معادالت ساختاری  هایدادهبودند.  یمحوراجتماعفرد محوری و ، مساعییکتشر
، است 79/5از مقدار  تربزرگ 71/3سطح معناداری  مذکور در ایهمؤلفه، تحلیل شد که نتایج نشان داد

 هایداللتمطهری و جان دیویی  هایاندیشهنتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ، بنابراین
منبع  یک عنوانبهفالسفه مذکور را  هایاندیشه توانمیبر این اساس  مهمی برای تربیت شهروندی دارد.

 تربیت شهروندی جهت بهتر زیستن و ایجاد مدینه فاضله به کار گرفت. هایحوزهو راهبری مطمئن در 

 مطهری، دیویی، تربیت شهروندی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعیکلیدی:  هایهواژ

 مقدمه
د های رشقدرت اوست. تمام زمینه یخداوند و واالترین نشانه یبرترین آفریده، انسان

الهی برسد و این هدف جز با تربیت  یهشده تا به مقام خلیفو کمال در وجود انسان نهاده 
تربیت در رابطه با پرورش  با توجه به انتظاری که در نظام تعلیم و .ممکن نیست

 ورسد پرورش بُعد سیاسی به نظر می، رودهای انسان میها و تواناییقابلیت یجانبههمه
با توجه به  تربیت و تعلیم اساسی یقلمروها و هاساحت از یکی عنوانبه نیز اجتماعی

موضوع . از اهمیت اساسی برخوردار است وسعت عمل آن در سطح فردی و اجتماعی
، یفحلسف یهادگاهید از یفیط ملشا تربیت یاز مبان یبخش عنوانبهنیز  یشهروند تیترب

 نیبارترراز پ یکیو به  است تیو ترب میتعل یکردهایرو زیو ن یاسیو س یکیحدئولوژیا
 .(99: 5075، قلتاش) استشده  لیتبد تیو ترب میتعل یهادر نظام یپژوهش یهاعرصه

ابزار  و جانبههمه تعالی هایزیرساخت ترینمهم از ربیت سیاسی و اجتماعیت ازآنجاکه
 است و نظام مختلف هایعرصه در کشور شایسته انسانی سرمایه ارتقای برای جدی

 و اجزاء برای بهبود که تالشی و اصالحی هایفعالیت مرغبه کشور وپرورشآموزش
 بر ابتناء عدم به دلیل، است داده انجام اسالمی انقالب از بعد دهه سه طول در آن عناصر

 ایگونهبه، باشد را داشته انتظار مورد کارکرد که نتوانسته اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه

و  اهیشایستگ از دهد که پرورش اسالمی جمهوری تراز در یافتگانییتترب بتواند که
نیازهای جامعه برخوردار باشند؛ لذا به همین  با هماهنگ سیاسی و اجتماعی هاییتوانمند

 ترینمهمرو جهت اقدامی کوچک در این پروسه انتخاب گردیده است. دلیل موضوع پیش 
در  نخست ویژگیهای تربیت در بعد سیاسی و اجتماعی دارای سه قسمت است؛ دغدغه

 ای و ویژگی سوم در بعدویژگی دوم در بعد اقتصادی و توسعه، بعد فکری و فلسفی
فناوری ظهور یافته است. ویژگی نخست در بعد فکری و فلسفی عبارت است از تردید 

 (.5079، سعدی) گراییگرایی و کثرتنگری و روی آوردن به نسبیتدر مطلق
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ف است و در عرصه الایی و انکار حقیقت مخگراسالم آشکارا با شکدر این زمینه 
ه همه به یک نحو و ب، های مختلفها و آیینپذیرد که مسلکاین را نمی، نیز ییگراکثرت

ه نگری سازگار نیست به این معنی کیک میزان از حقیقت برخوردار باشند. اسالم با مطلق
 داند.نیز خالی از حقیقت نمی داند بلکه ادیان دیگر راتنها خود را از حقیقت برخوردار نمی

ای آشکار شده است و آن نیز در بعد اقتصادی و توسعه، ویژگی دوم در عصر حاضر
، ایشود. در بعد اقتصادی و توسعهمحسوب میسیاسی و اجتماعی برای تربیت  ایدغدغه
ی و سیاسهای در جنبه ویژهبه، قرار گرفته و تربیت یآموزمهارتروزافزون بر  تأکید

گیرد. این ویژگی عصر حاضر نیز با اندیشه اسالمی قرار می موردتوجهکمتر ، اجتماعی
اسی اس ایالیه، سیاسی و اجتماعیهای زیرا بر اساس آن تربیت در جنبه؛ در چالش است

انه در بعد فناور، ویژگی سوم در عصر حاضر .شوداز کل جریان تربیت آدمی محسوب می
ه ای آن آشکار گردیده است. این خصیصرتباطات در شکل رایانها سابقهیبدر رشد  ویژهبه

باطات ارت هرچند، برانگیز است دغدغه اجتماعی-سیاسی نیز برای تربیت امروزی عصر
و  دهدقرار می مرزیبو افراد را در دنیایی  نورددیدرممنفی نیست اما مرزها را  نفسهیف

. دلیل پژوهش در مقیاس برانگیز استدغدغه های تربیتی برای عموم نظام مسئلهاین 
 هدف، از دیدگاه دیوییشرح است که  ینبه اهای جان دیویی و مرتضی مطهری اندیشه

ای است که از پیدایش اختالفات و است جامعه« جامعه دموکراتیک»، تعلیم و تربیت
به  دیویی تعلیم و تربیت راجان کند. قومی و نژادی جلوگیری می، تبعیضات طبقاتی

را ارتباط و انتقال فرهنگی و  وپرورشآموزشاساس ، عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده
ت؛ عمدی و غیرعمدی زندگی میسر نیس وپرورشآموزشداند زیرا بدون اجتماعی می

تربیتی دارد و فراگیری کودک امری انتزاعی و مجرد  محیط اجتماعی نقش مهمهمچنین 
بلکه در متن همین مناسبات مطالب فراوانی ، ستاز مناسبات و روابط اجتماعی و محیط نی

های مشخص نوآموز را باید کنترل و ها و کوششبه اعتقاد دیویی انگیزه ؛گیردیفرامرا 
ر این دیویی ب؛ و در آخرین مورد تربیت همین است هدایت کرد و نقش راستین تعلیم و

ند اصیل فرآیطی یک  ورزد که تعلیم و تربیت به رشد رساندن استتام می تأکیدنکته 
ناشی از ضرورت زندگی اجتماعی و مبتنی بر ، میان مربی و مترّبی (مقدماتی فقطنه)

بازسازی تجربه برای رشد و  منظوربهآموز و متربی های درونی و فعلی دانشرغبت
 (.5079، عصاره و امینی زرین، احمدی) اجتماعیدموکراسی 
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 یاسیس-اجتماعى ابعاد تربیت به مربوط هرىمط مرتضی ایده و باور در همچنین آنچه
 یک اجتماعى نیز حیات و است اجتماعى موجودى که انسان است این انسان گذشته

ایجاد  زمینه این، و سیاسى تربیت اجتماعی طریق از است؛ بنابراین ملموس واقعیت
 نماد توحیدى که جامعه، میزان همان مدنى به متأله یک انسان وجود عین در که شودمى
سان مطهرى ان استاد ازنظر. گیردمى شکل نیز، است سیاسى-اجتماعی واحد یک نشانه و

تضی مرشود. مى منقرض واال بکند زندگانى، اجتماع در باید یعنى، دارد اجتماعى زندگى
متفکری بود که به مسائل جهان و ، ایشان؛ تأکید فرمودهمطهری نیز در این خصوص 

به انسان داشت و درباره  جانبههمهگریست. او نگاهی جامع و نمی بینانهواقع، انسان
خود ، کرد. ایشانموضوعات اخالقی و تربیتی راهکارهای مشخص و عملی ارائه می

، ریز دیدگاه شهید مطهاکرد. تربیتی بود که آن را تبلیغ می هایاندیشهکامل از  اینمونه
 ،و عنصر محوری و اساسی آن هاستانسانبحش ساختن افراد ، بحش تعلیم و تربیت

. (5071 ،مطهری) بودمتفاوت خواهد ، تربیت، و بسته به نوع نگاه به انسان استانسان 
 به معنای صنعت درواقعدر این صورت تربیت ، نگاه مادی باشد، اگر نگاه ما به انسان

، انسان خواهد بود و تمام توجه به ساختن ابعاد وجودی او خواهد بود؛ اما اگر نگاه ما به
ه آن را بلک، به ابعاد روحی انسان توجه داشته باشیم تنهانهفراتر از نگاه مادی باشد و 

 رسبدسگل  عنوانبهپایه اساسی انسانیت به شمار آوریم و انسان را از این زاویه  عنوانبه
اه نخست بسیار متفاوت با نگ، تربیت، در این صورت، هستی و خلیفه خدا در نظر بگیریم

 .(5071، افتخاری و مهجور) بودهد خوا
فاوت مت، مقصود ما از تربیت و گستره آن، بسته به نوع نگاه ما به انسان، روازاین 

پرورش جسم و روح و استعدادهای اصیل انسان است. ، خواهد بود. تربیت در نگاه دوم
یت و ماههویت  ازآنجاکهپرورش استعدادهای درونی انسان و  شاملتربیت ، از این دیدگاه

ی ن استعدادهاکردتربیت در راستای شکوفا ، دهدمیحقیقی انسان را روح او تشکیل 
مک به ک منظوربههای اجتماعی ترین ایدهتربیت شهروندی از بنیادی است.روحی انسان 

رفتارها به وجود آمده و در بستر  کنندهیتهدا، روابط درونی آن، شناخت بهتر جامعه
محتوا و معنای خود را ، های مفهومیتحولی داشته و درون شبکهتاریخ و اجتماع سیر 

ا اسحت که ب زیبرانگچالش یمفهوم یشهروند تیو ترب میتعلنمایان ساخته است. 
 رگید یهابا اصطالح، روازاین است. همراه یزیتجو و انتظارات مختلف یهایدئولوژیا

، انهیگرایمل تیربو تح میتحعل، یمحدن تیو ترب میاخالقی و تعل تیترب، یاسیس تیمانند ترب
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 یوندانشهر تیدر جوامع امروز ترب؛ شودیبه کار برده م یاسیو سواد س یاجتماع تیترب
در  یو اجتماع یاسیس دهیچیگحسترده و پ هایسازمانو  که بتوانند به سهولت با نهادها

شرکت  خردمندانه یعو اجحتما یاسیامور مهم س فعال داشته و در یسازگار، حال تحول
 نیاو  است یوزشآم یهانظام گذاراناستیس موردتوجه شدتبهاسحت که  یامحر، کنند

 یفروان هایتالشبه ، مقصود نیتحقق ا یکشورها را برا یآموزش یهانظام، موضوع
 تیاسو حس تیمدن هیو رشد روحح یاسیو س یمدن تیترب، دیگرعبارتبه واداشته است.

 درویانتظار م نیچن هاآنهاست و از نظام نیا یکارکردها از، یاجتماع سائلمبه  نسبت
 (.5071، انیو اسد یریپ، ینیشرج ی)فزون

امعه در جحاضر از آنجاست که نقش آن  پژوهشدر شهروندی  توجه به الگوی تربیت
ود شمدنی در کشور می، دینی، ملی، فرهنگی، اجتماعی، منجر به شناخت زندگی فردی

و آموزش عالی به  وپرورشآموزشهایی است که باید جزو اولین اصول مهارتکه 
جسمانی  سالمتها شامل آموزان و دانشجویان فرا دهد. بخش دیگری از این مهارتدانش

رضایت از زندگی برای افراد ، محیطی است تا از این طریقو بهداشت فردی و زیست
یامدها و مشکالت آن رو به افزایش است در یک جامعه شهری که پ ویژهبه، یک جامعه

مداری را برای فرد و دیگران آسان کند. باید افراد یک جامعه یاد بگیرند که به نظم و قانون
احساس ، و عدالت در همه حال توجه کنند و در تمام امور که انجام آن را بر عهده دارند

، یهمدرد، همدلی، تماعیمناسبات اج وپرورشآموزش. در این گروه باید کنندمسئولیت 
زبانی و سایر ارتباطات انسانی را جهت تعامل مؤثر و  هایمهارترشد ، رسانیکمک

برابرگونه بین افراد یک جامعه تقویت و بسط دهد. در این بخش نهاد  صورتبهثمربخش 
، و آموزش عالی باید شهروندان جامعه را با هویت و شخصیت فردی وپرورشآموزش

فرزندان ما را ، جتماعی از همان کودکی ح نوجوانی و جوانی آشنا کنندخانوادگی و ا
نگری تشویق کنند؛ که این مسئله باعش نهادینه شغلی و آینده هایمهارتپرورش و به 
هویت  گیرینظم و مسئله پیگیری و نوآوری در افراد شده و منجر به شکل، گردیدن دقت

و دولت باید شرایطی را فراهم کند که حکومت  .شوداجتماعی و اقتصادی افراد می
خود را بشناسند و بر اساس شناختی که از استعدادها و  درستیبهشهروندان بتوانند 

مدت و میان، مدتشیوه زندگی خود را در قالب اهداف کوتاه، های خود دارندخالقیت
 .کنند ریزیجانبه پیسعادت انسانی و توسعه همه، درازمدت در راستای تحقق آرزوها

گونه در زندگی اجتماعی است که شهروندان شهروندی بدین هایمهارتبخش دیگری از 
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منطقی و هوشیارانه همچنین خالق و انتقادی جهت توانایی ، بینانهواقع، را به تفکر درست
حل مسائل مجهز کند. وظیفه دولت این است که برای اینکه شهروندان را به آموزش 

از  کندگونه تشویق و ترغیب ندان در یک جامعه دموکراسیزندگی شهرو هایمهارت
بهره گیرد؛ زیرا تأثیرات انکارناپذیری این نهاد بر چگونگی دستیابی ، مشارکت خانواده

 گیری هویت و شخصیت افراد از همان دوران کودکی اثرگذارزندگی و شکل هایمهارت
 (.5091، آبادیست )لطفا

( 5079سعدی )، عی در افکار دیویی و مطهریدر مورد تربیت سیاسی و اجتما
 خود فکری و فلسفی از مبانی استفاده با دیویی که پژوهشی انجام داده و در آن نشان داد

 ریزیبرنامه هاآن عمل به جهت در و شناسایی را تربیت و تعلیم مباحش یدرستبه توانسته

 خود عصرهم هایفلسفه هب نسبت دیویی فلسفه که است روازاین .دهد انجام را مناسب

 پرورش و شآموزدانش بخصوص و دانش پیشرفت و توسعه جهت در بیشتری اثرات از

پژوهشی با عنوان ، نیز، (2359) 5ماتور و جین، میدها .است بوده برخوردار
انجام دادند. این پژوهش از نوع  «بر معلمان ایمطالعهرفتار شهروندی:  هایکنندهتعیین»

. نتایج حاصل از آن اندبودهمعلمان ، تگی بوده و جامعه آماری پژوهشهمبس -توصیفی
ای و مهارت و متده ایحرفهنگرش ، سیستم ارزشیابی، رشد فردی هایمؤلفهنشان داد که 

 در بین معلمان هستند. ایحرفهرفتار شهروند  هایکنندهتعیین ازجمله، تدریس
 نیاز ربش نسل، جغرافیایی مرزهای نشد رنگکم به توجه با نوین جهان دیگر یاز سو

 ،هاآن به تکیه با که دارند هماهنگی و یکسان هاینگرش و هامهارت، اطالعات، دانش به
 یناکارآمد احساس از و آورند دست به را جدید شرایط و وضعیت با توانایی رویارویی

رده ب نام جهانی کدةده عنوانبه از آن که ایتازه موقعیت در ؛دیگرعبارتبه. اجتناب کنند
یدا پ ضرورت گذشته از بیش، جهانی سواد عنوانبه جدید سواد نوعیبه نیاز، شودمی
ی فنّاور عصر خاصیت این. شودمی ترکوچک و کوچک روز هر بشر جهان چراکه کند؛می
، ونیکالکتر هایپیشرفت و جدید هایفنّاوری کهطوریبه است؛ الکترونیک ارتباطات و

 .دانهشد فرهنگی و اقتصادی، جغرافیایی مرزهای ازجمله، مرزها از بسیاری حذف باعش
پارچگی یک به رو جهات از خیلی از که شده دنیایی وارد بشر نسل که است معنی بدان این

، متلوّن تهالب و یکپارچه دنیای این در حیات ادامة برای باشند قادر بایستی لذا. است نهاده
 (.5079، میر و شمشیری) کنند سازگار موجود شرایط با را خود

                                                                                                                                        
1. Midha, A., Mathur, S., & Jain, M. R. 
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 تعامالت افزایش و ارتباطات گسترش با و شدنجهانی پرشتاب روند در، اساس این بر

 ترگسترده محیطی در انسانی رفتار و هویت، و غیره سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

شود. می نیجها شهروندی مفهوم پیدایش به منجر گیرد کهمی شکل جغرافیایی مرزهای از
حذف  با سویک از، ارتباطات و اطالعات هایفنّاوری فزایندة گسترش و رشد اکنون

مردم  بیشتر چه هر یوستگیپهمبه و نزدیکی، مجازی فضاهای ایجاد و فیزیکی مرزهای
سوی  از و است کرده جهانی شهروندانی به تبدیل را آنان و پذیرامکان را جهان سراسر

ابعاد  در شدنجهانی پدیدة به زدن دامن و جهانی روندهای شکل تغییر موجب، دیگر
با  را بشر زندگی هایعرصه همة، ترتیب بدین و شده اجتماعی و سیاسی، اقتصادی

 (.2333، 5کرسول و میلر) است کرده مواجه فراوان هایچالش
، آن از ناشی تحوالت و شدنجهانی مسئلة، نوین ارتباطات هایفنّاوری، روازاین

 عصر این در یزآممسالمت زندگی توانایی از طلبد کهمی را جهانی شهروندان تربیت

 و داشته آگاهی پیرامون جهان هایو آسیب تهدیدها، خطرات از باشند؛ برخوردار
 حل و رویارویی برای مهارت و نگرش، دانش مسنجمِ مجموعة به مجهز، درنهایت

 و یکپارچگی با افزایش، بنابراین ؛باشند یاجتماع هاینابرابری و هاتعارض، تضادها
 یمشغولدل به مبدل جهانی تربیت شهروند، کنونی دنیای در یکدیگر به هاانسان وابستگی

 نیازمند، انآموزدانش، شرایطی است. در چنین شده کشورها وپرورشآموزش در یارعتمام

 جامعة در الیتفع برای تا خود هستند شهروندی هایمهارت و نگرش، دانش توسعة

 شهروندی تربیت ؛ترواضح بیان به .باشند برخوردار مناسبی شایستگی و آمادگی از جهانی

 موردنیاز هایمهارت و نگرش، دانش، انآموزدانش که است آن نیازمند کنونی جهان در

 و هافرصت از و کنند کسب و جهانی ملی، محلی سطح در خود مؤثر نقش برای را
ترکمان و ) شوند آگاه، برگرفتهدر  زندگی مختلف سطوح در را هاآن که تهدیدهایی

 (.5097، پوربهمن
 ؛شدهیتترب جهانی شهروندان عنوانبه آموزاندانش تا شود سعی باید، شرایط این در

 ترس، زیستمحیط بردن بین از مورد در زیادی هاینگرانی، توجهقابل تحوالت این زیرا

به  را جهانی جامعة در کامیابی برای هافرصت و هاچالش ،فرهنگی هایتفاوت رشد از
 کارآمد الگوی ارائة درصدد حاضر پژوهش، شد ذکر آنچه به توجه با اند.آورده وجود

های مرتضی مطهری و جان دیویی حاصل از یات و دیدگاهنظر ازشهروندی متأثر  تربیت

                                                                                                                                        
1. Creswell, J. W., & Miller, D. L. 
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ی مطهری شهید مرتض) یانگراملعو  یانگراواقعتربیتی  هایاندیشهبررسی تطبیقی آرا و 
لیم و در تع گیریبهره منظوربهاصول و اهداف تربیت ، مبانی هایزمینهو جان دیویی( در 

جهان  تربیتی دانشمندان هایاندیشهپردازد. هدف کلی از مرحله اول تبیین آرا و تربیت می
 ژهویبه شهید مرتضی مطهری و مقایسه آن با سایر مکاتب تربیتی ویژهبهاسالم 

 هاتفاوتو  هاشباهتدر صدر آنان جان دیویی است. گام دوم در درک  هاپراگماتیسم
است که در چهار  اهداف و اصول، این دو متفکر و فیلسوف در زمینه: مبانی

ی نیل به الگو، عمل مقام درگردد و انجام میو مقایسه  یجوارهم، تفسیر، توصیف مقطع:
 کلی مرحله چهار های مرتضی مطهری و جان دیویی درندیشهتربیت شهروندی از تلفیق ا

-مبانی تربیت سیاسی مورد در جان دیویی هایدیدگاه اول مرحله در یابد؛می تحقق
های کلی در این خصوص نیز موجود شود که امکان دارد دیدگاهمی بررسی اجتماعی

ضی مطهری واکاوی همان مسئله در منابع موجود از دیدگاه مرت دوم مرحله در باشد؛
ر کرده تمسئله را شفاف، قرار دادن نتایج این واکاوی در کنار نتایج مرحله اولخواهد شد؛ 
 ها ابعادی را درگذارد؛ در این صورت یافتهتری از موضوع را در اختیار میو ابعاد وسیع

 هزوایای بیشتری از مسئل، دهد که با ضمیمه به علل قبلیاختیار پژوهشگر قرار می
وندی اجتماعی از یکسو و تربیت شهر-ی بین متغیرهای تربیت سیاسیو رابطه شدهروشن

، اتخصوصی ازنظرموضوع تربیت شهروندی  سوم مرحله در ؛شوداز دگرسو آشکارتر می
 هایادهد، عقل از استفاده با چهارم مرحله در نهایتاًقرار گرفته؛ و  موردبررسی نظریات و ...

وی الگ، هماهنگی وجود صورت و در شدهیلتحل و مقایسه مزبور منبع سه از آمدهدستبه
 ؤالسپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این  درنهایت گردد.تربیت شهروندی ارائه می

یویی و د هایاندیشهمبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در  توانمیاساسی است که چگونه 
 د؟را تبیین کر وپرورشآموزش یبرا یشهروندتدوین الگوی تربیت  منظوربهمطهری 

 روش
 آمیخته اکتشافی )کیفی صورتبهکاربردی و روش آن نیز ، هدف ازلحاظپژوهش حاضر 

نفر از  59که متشکل از  موردمطالعهجامعه ، . بر این اساس در بخش کیفیاستکمی( 
مزگان هر استاناز  بندرلنگهشهرستان  وپرورشآموزشآموزشی و ، متخصصان دانشگاهی

تناد به اس، در دسترس است. مالک انتخاب این تعداد افراد گیرینمونهاستفاده از روش  با
 53 ،شدهیینتعبوده است. از مجموع افراد  هاآنپیشین و اصل اشباع نظری  هایپژوهش
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نفر دیگر  7نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا و  9، بینینازاکه  اندبودهنفر زن  9نفر مرد و 
 1 ،موردنظر. همچنین از مجموع افراد اندبودهک تحصیلی کارشناسی ارشد نیز دارای مدر

مشغول به  وپرورشآموزشنفر دیگر نیز در حوزه نظام  52نفر در حوزه دانشگاه و 
یاسی ق صورتبهتحلیل محتوا  با استفاده از هاداده وتحلیلتجزیه. روش اندبودهخدمت 

ساخت سؤاالت مصاحبه متون علمی و ادبیات بوده است. مبنای  یافتهساختارمصاحبه  و
در  بوده و یافتهساختاراین مصاحبه نیمه  بوده است. موردنظرنظری در حوزه موضوعی 

مرحله  0در  کدگذاریانجام و اطالعات دریافتی با استفاده از روش  دقیقه 93 زمانمدت
ر م مصاحبه دمحوری و انتخابی تحلیل گردید. الزم به ذکر است که ضرورت انجا، باز

 آمدهدستبهحاصل از مرحله مطالعه نظری و قیاسی  هایدادهسنجش اعتبار ، این پژوهش
مطهری و دیویی بوده است. حال  هایاندیشهمطلع و مسلط بر  نظرانصاحباز سوی 

 اًمجددانجام شده را با دقت مطالعه و همچنین  هایمصاحبهابتدا پژوهشگر کلیه  کهآن
ون عناصر اصلی پیرام اصطالحبهمرور اجمالی قرار داد و نکات کلیدی و مورد بازبینی و 

ی تدوین الگو منظوربه یو مطهر ییویجان د هایاندیشهدر  تربیت سیاسی و اجتماعی
 ردکمرحله پژوهشگر تالش  ینبعدازاباز(.  کدگذاری) کردی را مشخص شهروند تیترب

مرتبط با عناصر  هایویژگییم و تا با مروری مجدد به فایل نهایی مصاحبه؛ مفاه
 ذاریکدگباز را تعیین و به هر یک از عناصر مربوطه ربط دهد ) کدگذاریدر  آمدهدستبه

کلیه  ،محوری(. در آخر نیز پژوهشگر با شناسایی دقیق عناصر اصلی و مفاهیم مربوطه
 اریکدگذ) کردرا که خارج از نیاز اطالعاتی بوده است را حذف  جاماندهبهمطالب 

ربیت یک کل از ت صورتبهتعیین و استخراج و  هاویژگیانتخابی( و در پایان عناصر و 
 تیتربی جهت تدوین الگوی و مطهر ییویجان د هایاندیشهدر  سیاسی و اجتماعی

از مراحل  آمدهدستبهکسب اطمینان و تعیین روایی نتایج  منظوربهی مهیا گردید. شهروند
متخصصان و همکاران ، (نظرانصاحبپژوهشگر و ) ارکتیمشاز بازبینی ، کدگذاری

 تأیید نهایی ایجاد گردید. درنهایتاستفاده و ، (2333، 5)کرسول و میلر
تمام دبیران مرد و زن رسمی دارای ، شامل موردمطالعهدر بخش کمی نیز جامعه 

 نگهلبندرشهرستان  شناسیجامعهدروس مطالعات اجتماعی و  سال سابقه کار در 1حداقل 
نفر بود بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند که از این تعداد با استفاده  513به تعداد 

دبیران دروس مطالعات اجتماعی و  از نفر 539 تعداد، از جدول کرجسی و مورگان

                                                                                                                                        
1. Creswel & Miller 
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با  ایقهطبتصادفی  گیرینمونهبا استفاده از روش  بندرلنگهشهرستان  شناسیجامعه
در بخش کمی بر  موردنظرد. مالک برآورد حجم نمونه تخصیص متناسب انتخاب شدن

 15نفر زن و  19، است. لذا از مجموع افراد نمونه موردمطالعهاساس پراکندگی جامعه 
نفر  93 همچنین. اندبودهنفر مجرد  29نفر متأهل و  92، که از این تعداد اندبودهنفر مرد 

 لیسانسفوقر نیز دارای مدرک نف 99از تعداد مذکور دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 
 رهزا 03/2299 هاآنمیانگین درآمد ، سال 19/02 دهندگانپاسخ. میانگین سنی اندبوده

 هادادهسال بوده است. جهت گردآوری  99/55تومان و میانگین سابقه خدمت آنان نیز 
 اویلیکرت استفاده شد. این پرسشنامه ح ایگزینه 9با طیف  ساختهمحققاز پرسشنامه 

توسط خبرگان به دست آمدند. این پرسشنامه  ذکرشده هایشاخصبود که از  سؤاالتی
، درونی هایشایستگی، مشارکت، هاارزشمؤلفه شامل  57 و گویه 75شامل 

 ،انسانیت، گری شهروند، پذیریمسئولیت، مداری قانون، بیرونی هایشایستگی
، فردیت، انسان آزادی، ابعمن آزادی، عقاید آزادی، سازی درون، یمداراخالق
است. همچنین این  یمحوراجتماع، محوری فرد، مساعییکتشر، تعامل، ییگراجامعه

موضوعی مورد تأیید روایی صوری و  نظرانصاحبپرسشنامه توسط نظریات اساتید و 
مقدار  spss22 افزارنرممحتوایی قرار گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و 

 اعالم گردید. 990/3رسشنامه برابر با پایایی پ

 هایافته
یاسی و تربیت س هایاندیشهتعیین الگوی تربیت شهروندی بر اساس  منظوربهدر ابتدا 

تفاده اس یافتهساختارتحلیل محتوا و در ادامه نیز از مصاحبه  هایروشاجتماعی مطهری از 
محتوای منابع در حوزه مفاهیم مستخرج از تحلیل  5گردید. بر این اساس در جدول 

 قیاسی ارائه شده است. صورتبهتربیت سیاسی و اجتماعی مطهری  هایاندیشه
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 تربیت سیاسی مطهری هایاندیشهمفاهیم مستخرج از تحلیل محتوای منابع در حوزه  .1جدول 

مؤلفه 
 اصلی

زیر 
 هامؤلفه

 کد های مربوطهویژگی

تربیت 
 سیاسی

 هاارزش

 و منظم ریزی منسجمبرنامه -
 اصالح و بازنگری اجتماع با تمرکز بر بعد سیاسی حاکم بر جامعه -
 پذیری سیاسیجامعه -
 در جامعه فرد هاینقشحقوق و ، وظایفپی بردن به  -
 آشنایی با نظام سیاسی جامعه -
 آموختن حکمت عملی -
 گزینش رهبران سیاسی جامعه -
 حفظ قدرت سیاسی -
 سیسیا هایارزشنهادینه کردن  -
 های سیاسی جامعهتعمق بخشیدن به ارزش -
 ارتقای بینش سیاسی -
 اخالق سیاسی -
 تقویت فضیلت -
 خویشتن سازی -
 دگی(گریزی، سیاست زفرهنگ سیاسی )سیاست ستیزی، سیاست -
 معروف و نهی از منکرامربه -
 فطرت محوری -
 درهم تنیدگی روح و بدن -
 عقالنی بودن انسحان -
 ار داشحتناراده و اختی -
 کرامت انسحان -
 وحدت دین و سیاست -
 استقالل -
 ایمان -
 تقویت بینش سیاسی -
 رشد عواطف سیاسی -
 پذیریجامعه -
 دانش سیاسی -
 پرورش بینش و قدرت تحلیل سیاسی -
 سیاسی ارتقای انگیزش -

، 0 ، کد2کد 
، 1 ، کد9 کد
، 9 ، کد9 کد
، 53 ، کد7 کد

 ، کد55 کد
 50 ، کد52
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مؤلفه 
 اصلی

زیر 
 هامؤلفه

 کد های مربوطهویژگی

 های سیاسیارزشتربیت در حوزه  -
 سیاسی هایگرایش تربیت -
 و رفتارهای سیاسی و اجتماعی هامهارتتربیت در حوزه  -
 مبارزه با انحرافات -
 توحید -
 امامت -
 تعقل -

تربیت 
 سیاسی

 مشارکت

 های عمومی جامعهمشارکت در فعالیت -
 ایجاد سازی همبستگی سیاسی در جامعه -
 سیاسی موجود هاینظامبرای اجتماعی کردن افراد  -
 هویت جمعی -
 وحدت -
 نظر با یکدیگراتفاق -
 برقراری ارتباط -
ارکت و همگرایی افراد جامعه در امور اجتماعی شحححتقویت توان م -

 سیاسی
 ثر با افراد و دولتؤتعامل م -
 مشارکت و همگرایی افراد جامعه -

، 0 ، کد2 کد
، 53 ، کد9 کد

 52 کد

تربیت سیاسی  هایاندیشهمفهوم از  99، شودمیمالحظه  5دول که در ج طورهمان
 هایهاندیشدرونی و بیرونی از  هایشایستگی، بر این اساس مطهری استخراج شده است.

اجتماعی مطهری پیرامون  هایاندیشهدرون سازی از ، مداریاخالق، سیاسی و انسانیت
حاصل  قیاسی صورتبهحتوا و تربیت شهروندی بوده است که با استفاده از تحلیل م

کیفی  هایداده، کدگذاریگردیده است. در ادامه با استفاده از مصاحبه و روش 
 (.2)جدول  شودمیارائه  آمدهدستبه
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 یمطهر اجتماعی تربیت هایاندیشه حوزه در منابع محتوای تحلیل از مستخرج مفاهیم .2 جدول

مؤلفه 
 اصلی

 کد همربوط هایویژگی هامؤلفه یرز

تربیت 
 اجتماعی

 رعایت حقوق انسانی و شهروندی - قانون مداری
 توجه به منافع عمومی )دیگران( -
 احترام به خود و دیگران -
 عدم تبعیض -
 عدالت محوری -
 برقراری مساوات -
 عدالت -
 آزادی -

 برابری -
 حقوق اجتماعی -

 ، کد59کد 
، 51 ، کد9

 59 کد

 شهروندی رعایت وظایف - یپذیرمسئولیت
خود )فرد(  هاینقشحقوق و  -پی بردن بحه وظایف  -

 در جامعه
 شهروندی هاییتمسئولدرک روشن از  -

، 0 ، کد5 کد
 9 کد

 تربیت شهروندی پیشرفت گرا رویکردهایحمایت از  - شهروند گری
 شهروندی -تربیت شهروندان -
 شهروندی هایمهارتآموزش  -
 شهروندی هایارزشآموزش  -
 ی اجتماعیآزاد -
 آزادی معنوی -

، 0 ، کد5 کد
، 9 ، کد1 کد

 ، کد7کد 
، 51 ، کد55

 59 کد

تربیت اجتماعی  هایاندیشهمفهوم از  57، شودمیمالحظه  2که در جدول  طورهمان 
تربیت  هایاندیشهو مشارکت از  هاارزش، مطهری استخراج شده است. بر این اساس

اعی تربیت اجتم هایاندیشهو شهروند گری از  یپذیرمسئولیت، سیاسی و قانون مداری
 دگذاریکمطهری پیرامون تربیت شهروندی بوده است که با استفاده از مصاحبه و شیوه 

تعیین و تدوین الگوی تربیت شهروندی بر اساس  منظوربهحاصل گردیده است. 
بع دیویی اابتدا به تحلیل محتوای متون من، تربیت سیاسی و اجتماعی دیویی هایاندیشه

 (.0مفهوم استخراج شد )جدول  52، بر این اساس ؛ کهقیاسی پرداخته شد صورتبه
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 یدیوی سیاسی تربیت هایاندیشه حوزه در منابع محتوای تحلیل از مستخرج مفاهیم .3 جدول

مؤلفه 
 اصلی

 یرز
 هامؤلفه

 کد مربوطه هایویژگی

تربیت 
 سیاسی

آزادی 
 منابع

ر د یرمالیغادی اعم از مالی و دسترسی آزاد به منابع م -
 یادگیری و غیره، مسیر رشد

 متنوع هایحوزهدر اختیار قرار دادن اطالعات در  -

 کد، 59کد 
52 

آزادی 
 عقاید

 احترام به نظرات و آرا دیگران -
 یپرسهمه -
 پذیرش انتقادات -
 هایشنهادپدریافت و عملی سازی  -
 مختلف بشری هایدیدگاهتوجه به  -

 کد، 59 کد
52 

آزادی 
 انسان

 جلوگیری از تبعیضات قومی -
 احترام به کلیه طبقات اجتماعی -
 انسانی نژادهایتکریم  -
 توجه به کرامت انسان -
 یکایک افراد جامعه جانبههمهتوجه به رشد و بالندگی  -
 دموکراسی -

 کد، 59 کد
9 

 اجتماعی دیویی تربیت هاییشهاند حوزه در منابع محتوای تحلیل از مستخرج مفاهیم .4 جدول

 کد مربوطه هایویژگی هامؤلفهزیر  مؤلفه اصلی

تربیت 
 اجتماعی

 تعامل
 برقراری ارتباطات محیطی بین فردی -
 ارتباطی میان فرد و جامعه الگوهایبرقراری  -
 تعامل مؤثر با فرد و افراد -

، 53 کد، 0کد 
 50 کد

 مساعییکتشر

 فرهنگی و اجتماعیمشارکت فعال در اقدامات  -
 عمومی جامعه هایفعالیتمشارکت در  -
 تقویت همکاری و کار گروهی بین فردی -
 ن افرادکردایجاد همبستگی و اجتماعی  -
 مشارکت در زندگی اجتماعی -
 اجتماعی هایفعالیتشرکت در  -
 مشارکت مدنی افراد -
 ایجاد سازی روح همکاری -

، 2 کد، 5 کد
، 1 کد، 0 کد
، 7 کد، 9 کد
 کد، 53 کد

50 
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و تحلیل محتوای انجام شده پیرامون اندیشه تربیت اجتماعی  هامصاحبهبا توجه به 
، مفهوم استخراج شده 55مشخص گردید که از مجموع ، مطهری درباره تربیت شهروندی

ر ب یرگذارتأث هایمؤلفهاز  یمحوراجتماع، فرد محوری، مساعیتشریک، تعامل هایمؤلفه
 .استندی بر اساس اندیشه تربیت اجتماعی دیویی تربیت شهرو

 هایاندیشهاز  ییگراجامعهفردیت و ، شودمیمالحظه  9که در جدول  طورهمان
اجتماعی دیویی در ارتباط با تربیت  هایاندیشهاز  یمحوراجتماعسیاسی و فرد محوری و 

دیده حاصل گر قیاسی صورتبهشهروندی بوده است که با استفاده از تحلیل محتوا و 
تربیت سیاسی و  هایاندیشهعقاید و انسان از ، آزادی منابع، 0با توجه به جدول  است.

تربیت اجتماعی دیویی پیرامون تربیت شهروندی  هایاندیشهاز  مساعیتشریکتعامل و 
 گیرینتیجهبنابراین ؛ به دست آمد کدگذاریبوده است که بر اساس مصاحبه و شیوه 

ماعی تربیت سیاسی و اجت هایاندیشهیم تربیت شهروندی با استناد به که مفاه شودمی
، یتفرد دیویی با استفاده از تحلیل محتوای متون منابع و مصاحبه عبارت است از:

، تعامل، عقاید و انسان، آزادی منابع، یمحوراجتماع، فرد محوری، ییگراجامعه
حوزه  9در  از تربیت شهروندی مدهآدستبهکیفی  هایدادهتوجه به  با .مساعیتشریک
گردید که  مشخص، تربیت سیاسی و اجتماعی از سوی مطهری و دیویی هایاندیشه

ی بررس منظوربهدر ادامه  .شودمیمؤلفه در الگوی تربیت شهروندی ارائه  57 درمجموع
از تکنیک معادالت مذکور بر تربیت شهروندی  متغیرهای هر یک از اثرگذاریمقدار 
بر این اساس در این بخش با  استفاده شده است. PLS افزارنرمری با استفاده از ساختا

 هایندیشهادر  ی تربیت سیاسی و اجتماعیمبان نییتببه بررسی  PLS افزارنرماستفاده از 
 ی پرداخته خواهد شد.شهروند تیتربتدوین الگوی  منظوربه یو مطهر ییویجان د
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 د مدل مفهومی پژوهش. ضرایب مسیر استاندار1شکل 

دهد. برای آزمون بر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش می شدهنوشتهاعداد 
استیودنت  -مقادیر آزمون تی 5معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت استراپ

، باشد 79/5از  تربزرگاستیودنت اگر مقداری -محاسبه شده است. مقادیر آزمون تی

Rبرای معیار  793مقدار  با عنایت به نتایج .معنادار است 31/3ضریب مسیر در سطح  2

Qبرای معیار  277/3مقدار ،  2

 درمجموع شد که تعیین GOFبرای معیار  109/3و مقدار 
در این پژوهش از برازش مناسب و قدرت کارآمدی  مورداستفادهنشان داد که الگوی 

 رخوردار است.ب

 . نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری5جدول 

 ردیف
 عاملیبار  مسیر

(β) 

 یمعنادارعدد 

(t-value) 
 نتیجه

رتبه 
 به متغیر از متغیر تأثیرگذاری

 هاارزش 1
 هایاندیشه

سیاسی 
 مطهری

 (5) تأیید 597/9 913/3
 (9) تأیید 029/9 929/3 مشارکت 2
 (2) تأیید 999/59 999/3 یدرون هایشایستگی 3
 (0) تأیید 393/55 905/3 بیرونی هایشایستگی 4

 (0) تأیید 571/55 903/3 قانون مداری 5

                                                                                                                                        
1. Bootstrapping 
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 ردیف
 عاملیبار  مسیر

(β) 

 یمعنادارعدد 

(t-value) 
 نتیجه

رتبه 
 به متغیر از متغیر تأثیرگذاری

 پذیریمسئولیت 6

 هایاندیشه
اجتماعی 
 مطهری

 (1) تأیید 399/1 919/3
 (9) تأیید 291/9 995/3 شهروند گری 7

 (5) تأیید 993/52 999/3 انسانیت 8
 (9) تأیید 991/9 992/3 مداریاخالق 9

 (2) تأیید 379/52 902/3 درون سازی 10

 آزادی منابع 11

 هایاندیشه
سیاسی 
 دیویی

 (1) تأیید 590/2 120/3

 (0) تأیید 593/9 999/3 آزادی عقاید 12
 (5) تأیید 092/9 995/3 آزادی انسان 13

 (2) تأیید 593/9 912/3 فردیت 14
 (9) تأیید 119/9 997/3 گراییجامعه 15

 تعامل 16
 هایاندیشه

اجتماعی 
 دیویی

 (0) تأیید 931/7 991/3

 (2) تأیید 929/57 999/3 مساعیتشریک 17
 (5) تأیید 219/9 972/3 فرد محوری 18

 (9) تأیید 919/2 979/3 اجتماعی محوری 19

 سیاسی مطهری هایاندیشه 20

تربیت 
 شهروندی

 (9) تأیید 997/2 550/3

 (5) تأیید 909/9 939/3 اجتماعی مطهری هایاندیشه 21
 (0) تأیید 503/9 299/3 سیاسی دیویی هایاندیشه 22

 (2) تأیید 993/9 029/3 اجتماعی دیویی هایاندیشه 23

و عناصر  هامؤلفهمشخص گردید که ، 5و همچنین شکل  با توجه به جداول فوق 
تربیت سیاسی و اجتماعی مطهری و دیویی  هایاندیشه تربیت شهروندی از آمدهدستبه

الگوی مفهومی نیز از برازش  کهآنضمن  اندبودهاز بار عاملی قابل قبولی برخوردار 
 هایشایستگی، (913/3) هاارزش هایمؤلفهمناسبی برخوردار بوده است. بر این اساس 

 هایاندیشه( از 929/3( و مشارکت )905/3بیرونی ) هایشایستگی، (999/3درونی )
، (903/3قانون مداری )، (902درون سازی )، (999/3سیاسی مطهری؛ انسانیت )

 هایاندیشهاز ، (995شهروندگری )، (919/3) پذیریمسئولیت، (992/3) مداریاخالق
، (999/3آزادی عقاید )، (912/3فردیت )، (995/3اجتماعی مطهری و آزادی انسان )

فرد محوری ، سیاسی دیویی هایاندیشهاز ، (120/3آزادی منابع ) ،(997/3) گراییجامعه
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( از 979/3اجتماعی محوری )، (991/3تعامل )، (999/3) مساعیتشریک، (972/3
ن اآموزدانشاجتماعی دیویی به ترتیب ارائه شده بر تربیت شهروندی  هایاندیشه

 کهآنمن ض ی( را دارند.ی کنندگی آن )تربیت شهروندبینپیشاست و قابلیت  تأثیرگذار
بر تربیت  یتأثیرگذارسیاسی و اجتماعی مطهری و دیویی؛ بیشترین  هایاندیشه درمجموع

عبارت است از: تربیت  آمدهدستبهشهروندی به ترتیب اولویت و مقدار بار عاملی 
سیاسی  هایاندیشه، (029/3اجتماعی دیویی ) هایاندیشه، (939/3اجتماعی مطهری )

 (.550/3سیاسی مطهری ) هایاندیشه، (299/3دیویی )

 گیرینتیجهبحث و 
سمی وابسته به تعلیم و تربیت ر گیری و رشد شخصیت افراد یک جامعه الزاماًگرچه شکل

نیست لیکن باید گفت که بخش اعظمی از رشد فردی و اجتماعی افراد توسط نهاد رسمی 
 نتریمهمهروندان خوب یکی از گیرد. در این میان تربیت شصورت می وپرورشآموزش

آموزشی جهان است. جامعه ملی و جهانی کنونی نیازمند  هاینظامهای اکثر مشغولیدل
به  مندعالقهحساس به مسائل جامعه و ، جومشارکت، مسئول، های آگاهحضور انسان

تعامل و گفتگو است. لذا باید تعلیم و تربیت رسمی جامعه نیز مطابق با چنین 
قرار دهد.  تجدیدنظرو  موردبررسیو محتوای خود را  هاروش، اهداف، هاییدینیازمن
ابق با شود. مطای از تعلیم و تربیت که از آن تحت عنوان تربیت شهروندی یاد میشیوه

دهد نشان می توسعهدرحالو  یافتهتوسعههای انجام شده در بسیاری از کشورهای پژوهش
ی آموزشی هااین کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامهکه مسئوالن تعلیم و تربیت در 

ا باند. خود قرار داده هایفعالیتتربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و ، متنوع
های یتوانای جانبههمه پرورش یهزمین در نظام تعلیم و تربیت در که انتظاری توجه به

ها یکی از ساحت عنوانبهسیاسی ح اجتماعی رسد پرورشُ بعد رود به نظر میانسان می
اساسی برخوردار است. واقعیت این  اهحمیت از و قلمروهای اساسی تحعلیم و تحربیت

دوره تغییرات عظیم در حوزه سیاسی و اجتماعی بوده است. ، گذشته هایاسحت کحه دهحه
 و رویکردهایی اهنظریه فشارتحت، شدهیشآزماهای های گذشته و ایدئولوژیقطعیت

 شود. امروزه به عحلتمی مشخص «بعد»یا  «پست» واژهیشپگحرفته اسحت کحه با  قرار
دهکده ، عاتالالعاده فناوری اطگسترش فوق، محسائلی همچون تمرکززدایی از قدرت

 ،صلح و امحنیت جحهانی، زیستیطمح آلودگیهمچون  جهانی مشترک جهانی و مسائل



 119 ... هایاندیشه در اجتماعی و سیاسی تربیت مبانی تبیین 

بلکه در سطح ، در سطح محلی و محلی تنهانه شهروندی تربیت کهبحاعش شده است 
یکحی از  عنوانبهاجتماعی  و ساحت سیاسی .گیرد قرار موردتوجهالمللی نیز بین

نگرش و ، مهارت، در پی ایجاد دانش وپرورشآموزش نظام های اساسیساحت
شحهروند فعال و آگاه در جامعه  عنوانبه کندمی ان را قادرآموزدانشایی است که هارزش

پیوندی ناگسستنی دارد. تحربیت  شهروندی تربیت با جهتازاینمشارکت کنند و 
، ذیریپمسئولیت شحهروندی محفهومی متکثر و چند چهره است که ابعاد مختلفی همچون

مشارکت سیاسی و ، درک فحهم اجحتماعی، گراییقحانون، بردباری، وحدت و تفاهم ملی
برابری و ، مهارت زندگی، درک و فهم سیاسی، و همدلی وفاق، جوییصلح، ماعیاجت

سازی ای شامل آمادهگسترده طوربهشود. تربیت اجتماعی و سیاسی تنوع را شحامل محی
است.  شهروند عنوانبههایشان ها و محسئولیتآموزان و دانشجویان بحرای نحقشدانش
ش طیف وسیعی از تعبیرها است و محوضوعات آموزش شهروندی تحت پوش یحوزه

مل و عح یرشموردپذ کحه هاییدیدگاهنظری و  الگوی . نبودنگیردیبرم بحسیاری را در
 سیاسی تربیت ازجملههای مختلف تعلیم و تربیت ساحت در باشد امر تربیت کارگزاران
های از چالش . یکیشودیو اقدامات تضاد م یکاردوباره، نحاهماهنگی باعش ح اجتماعی

و روی آوردن به  ینگرمطلقگریز از ، دوران معاصر در برابر تربیت اجتماعی و دینی
 در اجتماعی و سیاسی تربیت مبانی پژوهش حاضر به تبیین روازاین .گرایی اسحتکحثرت
 دیشهرون تربیت الگوی تدوین منظوربه دو عالم عنوانبهمطهری  و دیویی هایاندیشه

 پرداخت. وپرورشآموزش برای
از  که تربیت شهروندی یکی شودمی گیرینتیجه آمدهدستبه هاییافتهبا توجه به 

فرد را از  زیرا؛ استالزامات جامعه شهری و ارتقای مدینه فاضله در زندگی امروزی 
تربیت شهروندی  کهآن. حال کندمیانزوای اجتماعی و نحوه تعامل با جامعه تقویت 

اجتماعی  رویکردهایآمادگی فرد را در مواجهه با ، از ساحت اجتماعی و سیاسی مدهبرآ
فرد با توان و بینش کافی در جامعه اجتماعی  کهطوریبه کندمیو سیاسی جامعه تقویت 

تالش خواهد کرد ، یخودباختگتعارض و از  هرگونهو بدون  شودمیو سیاسی حاضر 
سیاسی جامعه  فرایندهایدهد و در تعامالت و فردیت خود را رو به بهبودی گسترش 

، (5073. با استناد به سند تحول بنیادین )کندیک فرد متعهد شرکت  عنوانبهخویش 
 کسب به ناظر عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی سیاسی و اجتماعی تربیت ساحت

 در و باشند آگاه و فعال شهروندانی تا کندمیرا قادر  متربیان که است هاییشایستگی
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 شودمیپژوهش پیشنهاد  هاییافتهکنند. بر اساس  اجتماعی مشارکت و سیاسی هایفعالیت
یاز شغلی بر اساس ن هاییآموزش، درونی و بیرونی دبیران هایشایستگیبهبود  منظوربهکه 

داوم م موردسنجشدبیران  مداریاخالقو  پذیریمسئولیتمیزان ، آنان ارائه گردد همچنین
ات جلس، که برای تعامل بیشتر دبیران گرددمیگیرد. از طرف دیگر پیشنهاد  قرار
 ود.استفاده ش مسائلبرای آنان برگزار گردد و از فن طوفان فکری برای حل  اندیشیهم

مواجه بود که از آن جمله  هاییمحدودیتپژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با 
ن و همچنی شدمیمحدود  بندرلنگهلوم اجتماعی که به دبیران ع یآماربه جامعه  توانمی

متغیرهای مزاحمی مانند آموزش ضمن خدمت و سرمایه اجتماعی و  گیریاندازهعدم 
سیاسی دبیران اشاره کرد. عالوه بر این از ابزار مصاحبه و پرسشنامه در این پژوهش 

 قرار نگرفت. مورداستفادهاستفاده شد و ابزارهای دیگری مانند مشاهده 
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