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 چکیده

         يشهروند تیترب .است يشهروند تیمطرح در ترب  يهادگاهیو دهدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردها 

 کردیدر آن از رو است و يپژوهش از نوع نظر نیاست. ا تیو ترب میتعل یاسیو س یاجتماع یاز مبان یمطالعات ياحوزه

 يهادگاهیاست که د نیپژوهش ا نیا يهاافتهی نیتراز مهم اطالعات استفاده شده است. لیدر تحل يریتفس - یفیتوص

 دگاهید .باشندیگرا م شرفتیپ يشهروند تیترب کردیرو یحام یو شهروند فرهنگ یاجتماع يبازساز ،يانتقاد

و  استگرا  شرفتیمحافظه کار و پ يشهروند تیترب کردیهر دو رو يبرا ییهاداللتمتضمن  کیدموکرات يشهروند

  دارد. يشهروند تیمحافظه کارانه در ترب يریجهت گ زین یانتقال فرهنگ دگاهید

 

  گرا شرفتیپ کردیمحافظه کار، رو کردیرو ،يشهروند تیترب ،یاسسی –یاجتماع یمبانهاي کلیدي: واژه

  

                                                
  agholtash@miau.ac.ir، واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد.  ١

 تیترب يهادگاهیو د کردهایرو یقیتطب یبررس :تیو ترب میتعل یاسیو س یاجتماع یمبان ).1391(، عباسقلتاش

 .يشهروند
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  مقدمه

          قـرار   ریثأرا تحـت تـ   یتـ یهـا و اقـدامات ترب  تیـ فعال تیـ فیک ،هـا يریـ گجهـت  تیـ و ترب میتعلـ  یمبان

ست کـه  آنها نیتراز مهم یکی یاسیو س یاجتماع یمبان است. یمختلف یمبانداراي  تیو ترب  میدهند. تعلیم

و  میلـ حاکم بر تع یو روح جمع یجمع يهاتیفعال را براي هدایت ياصول و رهنمودها بر پایه آن می توان

 شـامل طیفـی از   به عنوان بخشـی از مبـانی اجتمـاعی و سیاسـی      يشهروند تیتربنمود. موضوع اتخاذ  تیترب

 نیاز پربـارتر  یکـ یبـه  ت و اس تیو ترب میتعل يکردهایرو زیو ن یاسیو س یکیدئولوژی، ایفلسف يهادگاهید

  شده است.  لیتبد تیو ترب میتعل يهادر نظام یپژوهش يهاعرصه

 يریادگیـ معنـادار  هـاي  ربهاشتغال دانش آموزان در تج يبرا ییهاتدارك فرصت يشهروند تیترب

و ١هومانـا (نجامـد یب یاسـ یو س یرشد آنها به عنوان افراد متعهد و فعال اجتمـاع  لیکه به تسه يابه گونه .است

 ییهـا و نگـرش  ، توانـایی دانـش  يریادگیبه  ياژهینگاه و يشهروند تیترب ،اساس نی). بر ا2006، همکاران

). 1389رساند (قلتاش و همکـاران،  یم ياریو دولت  گریدارد که فرد را در تعامل موثر و مطلوب با افراد د

داشتن اطالعات و دانـش گسـترده در آن حـوزه     ازمندین یتیحوزه ترب کیگمان انجام اقدامات موثر در  یب

توان به بسط دانش در آن حـوزه اقـدام   یم يو کاربرد يادیبن هايپژوهش از طریق به طور معمولاست که 

مختلـف و انتظـارات    يهـا يدئولوژیـ اسـت کـه بـا ا    زیـ چالش برانگ یمفهوم يشهروند تیو ترب میتعل. نمود

 ،یمـدن  تیتربو  میو تعل یاخالق تیترب ،یاسیس تیمانند ترب گرید يهابا اصطالحلذا،  .همراه است يزیتجو

  ). ٢،1983روی(ژ دشویبه کار برده م یاسیو سواد س یاجتماع تی، تربانهیگرا یمل تیو ترب میتعل

هاي شهروند تربیت شهروندي، ویژگی، عناصر يشهروند تیترب يهامؤلفه رامونیپ يدرحوزه نظر 

چه تحقیقات انجـام گرفتـه در سـایر    متخصصان وجود ندارد. اگر چندانی بین خوب براي یک جامعه توافق

هـا در ایـن حـوزه    انگلـیس، کانـادا بـه رفـع ابهـام      آمریکا، مانندکشورها به خصوص کشورهاي توسعه یافته 

هـا آمیختـه   هـا و جهـان بینـی ملـت     الکه تربیت شهروندي با ایـده  اما از آنجا ،موضوعی کمک نموده است

در ایـن خصـوص   قـوي  و پژوهشـی چنـدان   که مبانی نظـري   مادر کشور  ث و بررسی آن به ویژهبح است،

  ).1388(قلتاش، رسدوجود ندارد، یک ضرورت به نظر می

ها قبل مورد توجه متفکران و اندیشمندان بـوده اسـت. شـاید بتـوان     موضوع تربیت شهروندي از قرن

 »قـوانین « کتـاب و در ا. موضـوع را مـورد توجـه قـرار داد    این گفت افالطون از جمله اولین کسانی است که 

 نیو بر پاکردن قوان ختشنا يبرانماید که خود که سخن از قوانین بنیادي جامعه است به این نکته اشاره می

                                                
1. Homana  
2 .Giroux 
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شـهروندان و   تیبه ترب زیارسطو ن ).1377زاده، بی(نق رو کرد تیبه ترب دیآنها با يپاسدار يبرانیز درست و 

دولـت بـر    فیداشـته اسـت. او آمـوزش و پـرورش کودکـان را از جملـه وظـا        هاییهاشار يشهروند تیترب

اخـالق  «کتـاب  در ارسـطو  کرده اسـت.   ذکرها حکومت يبرا یاساس يهاانیشمرده و غفلت از آن را از ز

 ارزش هیـ نظر ایـ  یو تـوازن کـه هسـته ارزش شناسـ     ی، همـاهنگ يروانـه یم یونـان ی يهـا آرمان »ماخس کوین

رسـد  یمـ  صیتشـخ  نیـ به ا »استیس«در کتاب  همچنین،قرار داد.  دیدهند، مورد تاکیم لیرا تشک یستیرئال

 زیـ بعـد ن هـاي  در قـرن  ).1380وجـود دارد(گوتـک،   خـوب انسـان خـوب و شـهروند     نیبـ  یکه رابطه متقابل

اشـاره   يشـهروند  تیـ بـه موضـوع ترب   ییوی، کانت، جان د، الكروسو مانند یو اجتماع یتیترب شمندانیاند

 .دانسـت یجامعه مـ  يهايدیاز پل یآدم عتیدور نگه داشتن طب زیاز هر چ شیرا ب تیکار ترب ،داشتند. روسو

و  میتعلـ  ، نیـز کانـت  معرفی کـرد.  یرا بارآوردن افراد متناسب با فلسفه و اوضاع اجتماع تیترب فهیوظ ،الك

. تعریـف نمـود  آگاه و مسئول بـارآوردن افـراد در مقابـل خـود و جامعـه       ،فعال کیدموکرات ندیرا فرا تیترب

را نه تنهـا   ی، دموکراسيدشهرون تیدر ترب کیگرا و دموکرات شرفتیپ کردیبر رو دیتاک با ییویدهمچنین، 

، یاسـ یفلسفه س دگاهیکه از د دیویی. کرد یمعرف یزندگ وهیبلکه به عنوان ش يزمامدار وهیش کیبه عنوان 

آن را وابسته به آموزش و پرورش  ییو ناکار ییاراک شمرد،بر می يزمامدار نوع نیترستهیرا شا یدموکراس

  ). 1377زاده، بی(نق داندمی

 تیـ در حوزه ترب ایدن ياست. اکثر کشورها پژوهشیتوجه  ازمندین رانیدر ا يشهروند تیعرصه ترب

ــه انجــام  يشــهروند        و  یو پژوهشــ یعلمــ يهــاو انجمــن هــامؤسســه يگســترده، راه انــداز هــايپــژوهشب

و هـم در   قیـ حقهـم در عرصـه ت   یاما در کشور ما توجه کـاف  .اقدام نمودند يمتناسب شهروند يهاآموزش

 تیـ تربپیرامـون   شـتر یهـر چـه ب   قیـ ضـرورت توجـه و تحق   بنابراین، در این مقاله بـر  عرصه عمل نشده است.

 يهادگاهیدو  يشهروند تیمطرح در ترب يکردهایرو یبررسلذا،  .تاکید می شود ماندر کشور يشهروند

 تیـ تربدر مطرح  يکردهایروال که ؤدهند. با طرح این سآن هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می یحام

همچنــین،         باشــند؟یمــ تیــو ترب میتعلـ  يبــرا یمهمــ يهــاچـه داللــت  يحــاو کیــکدامنــد؟ هر يشـهروند 

  ؟کدامند يشهروند تیترب يکردهایرو یحام يهادگاهید

 

  روش

 تیدر حوزه ترب یمنابع اطالعات نیترمهمنخست، است.  یفیتوص هايپژوهشاز جمله  پژوهش نیا

 ژهیـ بخـش و ( یلیتحصـ  شـرفت یپ یابیارزش یالمللنیمطالعات صورت گرفته در انجمن ب از جمله يشهروند

) و مطالعـات اداره برنامـه   2009تـا   1998در انگلستان ( نکر و همکارا ات، مطالع)يو شهروند یمدن تیترب
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 لیـ . در تحلشناسـایی و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد      يشهروند تیانگلستان در حوزه ترب یابیو ارزش یدرس

  .استفاده شد یفتوصی –يریتفس کردیمنابع از روي حاصل از بررسی این هاافتهی

  

  ها افتهی

 در ییهاچه داللت يحاو کیکدامند و هر يشهروند تیترب يکردهایال که روؤس نیادر پاسخ به 

هاي تربیتی و متون تخصصـی تعلـیم   تاریخ اندیشهاز آن است که در  یها حاکافتهی، باشندیم تیو ترب میتعل

 ،٣؛ بـانکز  ٢،2002؛ کـر  ١،2003رزیـ مو  یشاگارنسـک ( نظـران ر صـاحب بیشـت  همچنین از دیدگاهو تربیت و 

 رویکردهاي مختلفی در ارتبـاط بـا تربیـت شـهروندي آورده شـده اسـت. در یـک        ها وگیريجهت )2008

این  توان به رویکرد پیشرفت گرا و رویکرد محافظه کار تقسیم نمود.این رویکردها را می ،دسته بندي کلی

شود کـه در ادامـه مـورد بحـث قـرار      همراه می خاصیهاي با دیدگاه نديبندي در حوزه تربیت شهروتقسیم

  .گیردمی

  

         گراشرفتیشهروندي پ کردیرو

هایی براي فراگیران جهت درگیري و مشـارکت فعـال   فرصت ،گرا شرفتیجنبه تربیت شهروندي پ 

گـرا   شـرفت یپ کـرد ی). رو2004 ،٤وکلیور(کر کندفراهم میبه عنوان عضوي از مدرسه و اجتماع بزرگ تر 

 يهالمقصود مشترك مد دارد. یو عدالت اجتماع یبر تحوالت اجتماع ياژهیو دیتاک يشهروند تیدر ترب

تعامـل   یحـام  ،یاسـ یس يمشارکت جو ،يگر انتقاد لیتحل ،یشهروند جهان تیترب ،کردیرو نیموجود در ا

باشد که به واسطه آن شهروندان  یبخش ینگران تعال اً بایداساس يشهروند تیترب و فرد آگاه است. یفرهنگ

 تیـ ترب دگاهیـ د نیـ . از انـد یخود مشارکت نما یمدن یثر در زندگؤفعال و آگاه و پرسشگر بتوانند به طور م

و نقـد قـرار دهـد و بـه توسـعه عـدالت        لیـ تحل را مـورد  يه اطبقـ  ينژاد، ساختارها ت،یجنس دیبا يشهروند

 ،یاسـ یمهربـان، آگـاه س  است  يفرد کردیرو نید خوب در ارساند. شهرون ياریو احترام به تنوع  یاجتماع

قـادر و طالـب     دوار،یـ ام گـران، یدر مقابـل د  اراصـبور و بـا مـد    سـت، یز طیو محـ  یدلواپس عدالت اجتمـاع 

  ).2003رز،یمو  ی(شاگارسک یاجتماع یفعال در زندگ يمشارکت جو گفتگو،

                                                
1. Schugurensky & Myers 
2 . Kerr 
3 . Banks 
4 . Kerr & Cleaver 
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چندگانه و مـرتبط بـه صـورت منطقـی     هاي گرا بر فهم و شناسایی هویت شرفتیتربیت شهروندي پ

تربیـت شـهروندي    دیگـر،  بـه عبـارت  . داردداللـت  جهانی  و ايملی، منطقه هاي فرهنگی،آشکار در عرصه

این رویکـرد دانـش    دهد.می قرارهاي فرهنگی دانش آموزان را مورد شناسایی و تأکید گرا هویت شرفتیپ

کشـور خـود و   هـا را در  سازد که قادر باشـند نـابرابري  مید توانمنهایی و نگرشایی توان ،دانش هآموزان را ب

هاي جهان شمول را ارتقـاء دهنـد و بـه توسـعه عـدالت و جوامـع       ها و دیدگاهارزش ،جهان به چالش بکشند

تربیـت شـهروندي دانـش آمـوزان را در      ،گـرا  شـرفت یرویکـرد پ  .و دموکراتیک اقدام نمایند گیچند فرهن

مهــارت در شناســایی مســائل و مشــکالت  ،هــاي اجتمــاعیمهــارت ،گیــريهــاي تصــمیم ارتقــاي مهــارت

هاي خود و تبدیل شـدن بـه یـک    شناخت ارزش جامعه،کسب دانش درباره فرهنگ و اجتماع و زبان خود،

چیـزي کـه تربیـت     ؛رسـاند تفکـر انتقـادي یـاري مـی    هاي توسعه و پرورش مهارت و همچنین، رانسان متفک

  ).2002(کر،  دومی ش شهروند انتقادي نیز نامیده

مشـارکت   و گـر انتقـادي  تحلیل ،یاساسی این رویکرد پرورش و تربیت شهروند جهان هايهدف از

هـاي  ها را محترم شـمرده و بـه عنـوان پتانسـیل    ی که تفاوتانجوي سیاسی و اجتماعی است. تربیت شهروند

نــژاد و  ســیت،هــاي جنتربیــت شــهروندي مؤلفـه  ،. از ایــن منظـر کننــدمـی اســتفاده  از آنتوسـعه و پیشــرفت  

دهـد و در ارتقـاي عـدالت اجتمـاعی، آمـاده کـردن       را مـورد توجـه قـرار مـی     ه ايساختارهاي قومی و طبق

 کنـد. اسـتفاده مـی   ،هـا ها گرفته تا اجراي تصمیمشهروندان براي فرایندهاي فراگیر سیاسی، از تصمیم گیري

سیاسی، دلـواپس و حـامی عـدالت اجتمـاعی، حـامی محـیط زیسـت،        شهروندان خوب، افراد مهربان، فعال 

هـاي  دیگران، خواهـان و طالـب گفتگـو و مشـارکت جویـان فعـال در عرصـه        با در برخورد صبور و منطقی

گیـري را  هاي مشارکت، تعامل و تصمیمدموکراسی بایستی فرصت ،باشند. از این منظرزندگی اجتماعی می

  .و فقط به رأي گیري ختم نشودها فراهم سازد در همه عرصه

به تربیت شهروندي است. ایـن تربیـت شـهروندي     داشتن نگاه پویا و فعالگرا، شرفتیپ يریگجهت

و  نماید تا بتوانند پژوهنـده، متفکـر و خـالق باشـند    میدر برگیرنده محتوا و دانشی است که افراد را توانمند 

و دانش بـر شـناخت حقـوق و     وادر محت ،عالوه بر این .دهندهاي مختلف عمل را ارزیابی و مد نظر قرار راه

هـاي دانـش آمـوزان    ها و توانمنديرشد صالحیت دیگر، به عبارت .شودتاکید میهاي شهروندي مسئولیت

عـالوه بـر توجـه     ،یعنی اولیه و اساسی است. هايهدفبراي مشارکت فعال در زندگی مدنی و شهروندي از

 راهبردهـاي مفروضه اولیـه   مدرسهتوجه به فرایند و فعالیت در کالس درس و ، شدانش و نگر اینبه ارتقاء 

هـم در کـالس    براي مشارکت و فعالیت دانـش آمـوز   یهاي مفید و متنوعفرصت یادگیري است. -یاددهی
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 د.کننموزان شهروندي فعال را تجربه آشود تا دانش درس و هم خارج از کالس و مدرسه تدارك دیده می

 ،بنـابراین  باشـد. پـژوهش محـور و مشـارکت محـور مـی      یادگیري بیشتر مباحثه محور، -یاددهی ايهراهبرد

هاسـت و  ها و توانمنـدي مهارت ،هانگرش ،هاپیامدها و نتایج آن گسترده و در برگیرنده فهم و توسعه ارزش

تربیت شـهروندي   در هاي این رویکردپیامد ،ساسا نیبر ا باشد.به آسانی قابل ارزشیابی و اندازه گیري نمی

  .باشدهاي زندگی و زندگی بزرگسالی قابل توجه میدر عرصه

 

   محافظه کار يشهروند کردیرو

نظـم   ییفرهنـگ و بازنمـا   ییبـه بازنمـا   ياژهیـ و تیـ اولو يشهروند تیمحافظه کار در ترب کردیرو

 منـابع از  يبـردار ، فرمـان یملـ  يمقصود مشترك آن القاء حس وفـادار دهد. یموجود م ياقتصاد ،یاجتماع

 ،منظـر  نیـ ا ازباشـد.  یافراد جامعه و مهاجران مـ  يساز کسانیو جذب و  يقدرت، خدمت داوطلبانه و اراد

 اخـالق را توسـعه دهـد و اتحـاد و     يهایژگیو رد،یرا بپذ یساختار موجود اجتماع یستیبا يشهروند تیترب

ایـن رویکـرد بـه تربیـت      ).٢،2007وسـتیمر  ؛2008 بـانکز، ؛ 2007، ١ریج ي(ددینما نیرا تضم ینظم اجتماع

دانش و اطالعات درباره تاریخ ملـی، فراینـدها و سـاختارهاي دولـت و کارکردهـاي آن       متضمنشهروندي 

تعیین شـده   پیشاطالعات و دانش از  موضوع محوري، به خاطرسپاري و به یادآوري کردیرو نیاست. در ا

هـاي  رویکرد فعال تربیت شهروندي یعنـی جنبـه   ،است. امانظر  مورد یمدنو  يشهروند هايموضوع درباره

هـاي  تربیت براي شهروندي و تربیت از طریـق شـهروندي از لحـاظ طراحـی و اجـرا بـا مشـکالت و چـالش        

 قــرار دارددر اولویــت  شــاگرد محــوري فعالیــت محــوري، فراینــد محــوري، . زیــرامواجــه اســتبیشــتري 

  ). 1388(قلتاش،

هـدف   .داردتاکیـد  بیت شهروندي بر بازنمایی نظم اقتصادي و اجتمـاعی  محافظه کار به تر کردیرو

در  جـذب مهـاجران خواهـد بـود.     القاي وفـاداري ملـی،   برداري از منابع قدرت،فرمان ،اساسی این رویکرد

نظـام حـاکم و    ايجغرافیـایی، کارکردهـ   هـاي بحـث تـاریخی،   هـاي نیـز واقعیـت   يشهروند تیترب يمحتوا

تربیت شـهروندي سـاختارهاي اجتمـاعی موجـود را      ،شود. بنابراینمی دهیاداري و دولتی گنجان ايهمؤسسه

بـر  . داردبـر مـی  هاي مورد نظر اخالقی گام پذیرفته و در تضمین  اتحاد و انسجام اجتماعی و ارتقاي ویژگی

ازنمـایی  ب اسـت. خوب و میهن پرست خوب  ريشهروند خوب تولیدکننده خوب، مشتاساس این رویکرد، 

 است که در رأي دادن و شرکت فعال در رأي گیري خالصه خواهـد شـد.   هدف نهاییدموکراسی نیز یک 

                                                
1 . Dejeaghere 
2 . Wesheimer 
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. بـه  تاکیـد دارد سخنرانی و پندآموزي با حفظ اقتدار و جایگاه معلم  بر یادگیري سنتی  -هاي یاددهیروش

جود دارد و پیامـدهاي  براي مشارکت و تعامل دانش آموزان و خالقیت و حدوديهاي مفرصت ،طور مسلم

گیـري ایـن    حفظ و تکرار دانش بوده و ارزیـابی و انـدازه   متضمنیادگیري محدود و  -فرآیندهاي یاددهی

  ).1388 (قلتاش، پیامدها کار چندان مشکلی نخواهد بود

از  آورد.بـه وجـود   اي رام شـده را  کند تا از طریق رام کردن زمان حال،آیندهرویکرد سعی می این

اي در کنتـرل اجتمـاعی و حفـظ    سیاسـی، نقـش عمـده    از طریق فرایند جامعه پذیري مدرسه هااین دیدگاه 

        بایـد سـعی کننـد     مینهادهاي آموزش و پـرورش رسـ   ،کنند. به عبارت دیگروضع اجتماعی موجود ایفا می

رهنگ سیاسی آنهـا را بـه حکومـت    عالوه بر انتقال ف و دانش آموزان را با نهادهاي سیاسی جامعه آشنا کنند

  .وفادار سازند

کند تـا  گیرد که سعی مینقش مدرسه را به عنوان عامل کنترل اجتماعی در نظر می )1995( هریس

مهارت به دانش آموزان بپردازد و آنان را براي شـهروندي آینـده آمـاده    نگرش و  ،حد زیادي به القاء دانش

کاري بعد توان به جریان محافظهمی نگاه کنیم،بخواهیم به جریان محافظه کاري  یخیتار منظرسازد. اگر از 

کاري اگر چـه بیشـتر از ناحیـه کاتولیـک     این جریان محافظه .وددر اروپا اشاره نم )1789( از انقالب فرانسه

 ،کارمحافظههاي در بین کاتولیک طرفدارانی داشت.  زیدر بین افراد غیر مذهبی ن ،مذهبی مورد حمایت بود

که جریان روشنگري و انقـالب فرانسـه آرامـش و     ند) معتقد1754-1850) و بونالد (1753-1821دومستر (

بخـش هسـتی و   کـه منبـع روح   اسـت  بـر ایـن بـاور   بونالد  قرون وسطی را به هم زده است. هماهنگی دوران 

از عظمـت اندیشـه موسـوم     ،از آنجا که عقل به عنوان مبناي اندیشه روشنگري مطرح اسـت  جامعه خداست.

انسـان  نبایـد بـا    کـه  د نـ این دو اندیشمند محافظه کار کاتولیـک معتقد  قرون وسطایی کاسته است. نتدر س

کاران را زایت لین نیز آثار اندیشه محافظه همگونی موجود در هستی را بر هم بزند. دخالت خود در خلقت،

  :داندهاي زیر میمؤلفه شامل

  ؛گرایی به جاي تأکید بر فردگراییبر جمع تأکید )1

  ؛جامعه و اعتباري بودن فرد اصالت )2

  )؛غیر تخصصی بودن( متقابل نقش ها به یکدیگر وابستگی )3

  ؛نگرانی نسبت به تهدید ناشی از تغییر دل )4

  ؛هاي اجتماعی و ثبات آنمثبت به نهاد نگرش )5

  ؛از آثار سامان افکن صنعت  شهرنشینی و دیوانساالري ترس )6
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  ).1384برابري هویتی (سیف زاده، سلسله مراتب هویتی به جاي تأکید بر به احترام )7

  

تـوان  یم، کدامند يشهروند تیمطرح ترب يهاکردیرو یحام يهادگاهیال که دؤس نیپاسخ به ا در

  روي یک پیوستار نشان داد. آنها  یحام يهادگاهیمطرح و د يکردهایرو

  

   کارمحافظه کردیرو                                                                                              گراشرفتیپ کردیرو      

  یانتقال فرهنگ دگاهی/ دکی/ دموکراتی/ شهروند فرهنگیاجتماع ي/ بازسازيانتقاد دگاهید   

  

  تربیت شهروندي يگراشرفتیهاي مطرح در رویکرد پدیدگاه

  

  انتقادي دیدگاه

که تضاد  استمارکس بر این باور  هاي مارکس دارد.ریشه در اندیشه به طور اساسیانتقادي  نظریه

واسـطه آن طبقـه   ه و بـ  شـود منجربه یک انقالب عظیم اجتماعی مـی در نهایت دار بین طبقه کارگر و سرمایه

یـا   گـی کـه انسـان در نظـام سـرمایه داري ویژ     معتقـد بـود   ،عالوه بر این گیرد.دست میه کارگر قدرت را ب

        ،لـذا  .د و ایـن عیـب اساسـی بـراي نظـام سـرمایه داري اسـت       کنـ را تجربه مـی خصیصه از خود بیگانه شدن 

نظـام سوسیالیسـتی یـا کمونیسـتی      به طور احتمـال نظام سرمایه داري از بین برود و نظام بهتري که  بایستمی

 روابـط دارد و  یهمچنـین بـر ایـن بـاور بودکـه انسـان ماهیـت اجتمـاع         ،جایگزین آن شـود. مـارکس   ،است

ها ماهیت و شعور آنهـا را بـه   زیست اجتماعی انسان دیگر، به عبارت .بخشداجتماعی، ماهیت او را شکل می

  ).1368 ونسون،ینماید (استاي تعیین میگونه

. اگـر چـه   لیسـم هگلـی جسـتجو نمـود    اتوان در ایدهي را میاههاي مارکس از تضاد طبقاندیشه بنیان

ها فلسفه روحانی و ذهنی هگل را ترك گفت، اما فرایند دیـالکتیکی هگـل را حفـظ نمـود. در     مارکس بعد

اي در بردارنده ضد (نقیض) خویش است. براثـر تعـارض   دیالکتیک به معناي آن بود که هر ایده ،نزد هگل

آید. دیالکتیک هگلی فرایند مستمري بـود کـه تنهـا در    ها ترکیب جدیدي در سطحی عالی تر پدید میایده

اصل را پذیرفت که تاریخ بر تنش و تعـارض   نیرسید. مارکس از هگل اروح مطلق جهان به پایان خود می

  ).1380مبتنی است (گوتک،

        را کـه منجـر بـه خاتمـه تفکیـک بـین نظـر و عمـل         سـتی یهاي تربیت مارکسهدف )1989( مورگان

هـاي رهـایی بخشـی    گاهی و داراي فعالیتآخود بارت از تربیت افرادي که داراي تفکر انتقادي،ع ،شودمی
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و  ونیوگرامشـی انت ماننـد  سـتی یپردازان نو مارکسنظریه ). در اروپاي غربی،1383(مرزوقی، داند، میباشندمی

متفـاوت  شـوروي   ارائه کردند که بـا نسـخه معمـول در اتحـاد     ستیینوعی تحلیل نومارکس هابرماس، ورگنی

از مفـاهیم   ییهـا پردازان وابسته بـه مکتـب جامعـه شناسـی فرانکفورت،گزیـده     گروه پیشاهنگی از نظریهبود.

از نظریه پردازان ایاالت متحده را  برخی مکتب فرانکفورت. مارکسیسم را براي تحلیل اجتماع به کار بردند

هـاي  عالوه بر جریـان  ).1380ساخت (گوتک،متأثر در تدوین تفسیري نومارکسیستی از آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش بـه سـبک غـرب بـه      مطرح نمود که ایوان ایلیچ در کتاب مدرسه زدایی از جامعه ،نظري

کـه از توسـعه فنـاوري     ییو آفریقـا  ییآسـیایی،آمریکا  وامـع ابزاري نو استعماري براي غارت و سرکوب ج

ره نیـز بـه طـرح ریـزي آمـوزش و پـرورش رهـایی بخـش         پـائولوفری  تبدیل شـده اسـت.   مندند،کمتري بهره

     مربـی برزیلـی کـه منتقـد      فریـره،  .بـود  پرداخت که هدف آن ارتقـاي آگـاهی مـردم مستضـعف و محـروم     

هاي آموزشی موجود بوده است، از نظام آموزشـی کـه در خـدمت سـلطه و تعمیـق فرهنـگ خاموشـی        نظام

مفهوم بـانکی تربیـت بـه عنـوان      اواز نظر  .کندیاد می »ورشمدل بانکداري در آموزش و پر«عنوان  با است،

      یعنـی معلـم   . اسـت  »سـپرده گـذاري  «تربیـت   ،کاردر ایـن مـدل   رود.ابزاري براي ظلـم و بیـداد بـه کـار مـی     

گویـد کـه گـویی    اي سـخن مـی  در این مـدل معلـم بـه گونـه     است.» گیرسپرده«موزآو دانش » گذارسپرده«

غافل از آنکه معرفت تنهـا از طریـق    .ایستا و حجره حجره و قابل پیش بینی است حرکت،واقعیت چیزي بی

مدل بـانکی در بـه حـداقل رسـانیدن یـا نـابود کـردن قـدرت          تظرفی آید.دست میه اختراع و ابداع مجدد ب

ال خواهنـد راز جهـان بـرم   خالق دانش آموزان و برانگیختن ساده لوحی آنها به نفع ستمگران است که نمـی 

      منتقـد   بـه عنـوان یـک   ). ایـوان ایلـیچ نیـز    1383سازند و نه میل دارنـد کـه آن را دگرگـون بیننـد (مرزوقـی،     

هاي آموزشی با ساختار رسمی و برنامه از پیش تعیـین شـده در   که نظام ، بر این باور استهاي آموزشینظام

کند که مدرسه بـا جـدا کـردن آمـوزش از     او بیان می باشد.خدمت نهادینه کردن نابرابري هاي اجتماعی می

 .کنـد الزم را براي از خـود بیگـانگی در زنـدگی فـراهم مـی      همقدم واقعیت و با تهی کردن کار از خالقیت،

       مهیـا   ،نهـادي شـدن زنـدگی را کـه زاینـده از خـود بیگـانگی اسـت         تدریس نیازهاي تعلیم دادنی، با مدرسه

 دهنـد هـاي مربـوط بـه مسـتقل بـودن را از دسـت مـی       شد مردم انگیزهسازد و وقتی چنین درسی آموخته می

  ).1359(ایلیچ، 

 داننـد کـه بتوانـد فراگیـران را     هـر دو تربیتـی را مطلـوب و صـحیح مـی      پائولو فریره و ایـوان ایلـیچ،  

اسـت،  اقتصـادي و سیاسـی    فراگیري که منتقد ساختارهاي موجود اجتمـاعی،  ؛گر و انتقادي بار آوردتحلیل

) 1988( رویـ د. ژکنقدرت اندیشه استفاده می ازو براي حل آنها  است ها قويها و کاستیکژي تشخیصدر 
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بایسـتی   مدرسـه هـا  د کـه آیـا   کنـ ایـن سـؤال اساسـی را مطـرح مـی      پـردازان انتقـادي اسـت،   نظریهنیز که از 

سـاختارهاي موجـود را بـه    با رویکـردي انتقـادي   ساختارهاي موجود اجتماعی را بازنمایی نمایند و یا اینکه 

  ). 1995 ،١(اسلتري چالش کشیده و به ارتقاء وضع موجود یاري رسانند؟

و اولیاء تربیـت را در اصـالح    مدرسه ها ،تا با بسط اندیشه انتقادي درصدندنظریه انتقادي  طرفداران

آشـنا نمـودن   هاي دموکراتیـک و  بایسـتی بـه توسـعه فضـا     هـا مدرسـه  خود و فرآیند تربیت توانمنـد سـازند.  

 بـه طـورکلی،   اقتصـادي و مـدنی اقـدام نماینـد.     سیاسی، هاي راستین اخالقی،فراگیران با حقوق و مسئولیت

در  هـا مدرسـه دهند.آنها از اینکه یخود قرارم هايو انتقاد بحثرا در کانون  هامدرسه پردازان انتقادينظریه

 ،مسـلط بـر جامعـه بـوده انـد      طبقه هاها و انتظارات طول تاریخ همواره در خدمت مشروعیت بخشی خواسته

کـردن سـاختار هـاي     رگـون بایستی نقـش تحـول آفرینـی و دگ    مدرسه هاناخرسند بوده و بر این باورند که 

در این میان به نقـش معلمـان    اکثریت جامعه است را ایفا نمایند. انیموجود که به نفع عده اي محدود و به ز

معلمـی  شـغل  معلمـان و داوطلبـان    يبـرا  یتـ یبرنامـه ترب  کیـ آنها از  .دارند ياژهیو دیتاک سیتدر ندیدر فرا

 و نقادي را در آنها ایجاد و زمینـه سـازي نمایـد    شارکتم ،آفرینی تحول آزاد اندیشی،کنند که حمایت می

  ).1388(قلتاش،

و  نگـرش  ،محتـوا  ،تأکید بر برنامه درسی آشکار که متشـکل از دانـش   ضمنپردازان انتقادي  نظریه

 ،هابه باور آنها برنامه درسی پنهان که در بر گیرنده ارزش دارند.تاکید بر برنامه درسی پنهان ، هاستمهارت

      اي در تثبیــت نقــش ویــژه برنامــه درســی آشــکار اســت، پوشــشضــمنی و تحــت هــاي ههــا و تجربــنگــرش

دازان انتقـادي در بـاال بـردن شـناخت و     پر نظریه .اقتصادي و سیاسی دارد فرهنگی، هاي اجتماعی،قشربندي

یـک   از طریـق آن هاي ظریف و توطئـه آمیـزي کـه    در مورد روش مربیانو  آگاهی والدین، دانش آموزان

اهتمـام   نماینـد، مـی  لیـ ایجـاد و تحم  هـا مدرسـه اي را از طریق نظم اجتماعی(ساختار اجتماعی) غیر منصفانه

هاي تـوان زداي  ی است که تحت تأثیر اقدامهایاز آن یسلطه زدای قادينظریه انتهدف  از این دیدگاه، .دارند

بـومی   هاي انتقادي به طور ویژه بـر تحلیـل فرهنـگ،   نظریهو  هابحث ).1994 ،٢زنریاند (آمدرسه قرار گرفته

گیري انتقادي از شهروند ها و جهتنظریهدر  د.ناقتصادي دارو  جنسیت یا طبقه اجتماعی نژاد، ملیت، بودن،

   ). ٣،2006(ابویتز و هارنیش فرهنگی نیز یاد شده است

  

  

                                                
1 . Slattery 
2 . Eisner 
3 . Abowitz & Harnish 
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  یفرهنگ يشهروند دگاهید

(در  نمایـد هـا تاکیـد مـی   هاي فرهنگی و غنیمت شـمردن ایـن تفـاوت   بر تفاوتفرهنگی  يشهروند

شـود  ضـمن اینکـه بـه هنجارهـاي برتـر ملـی نیـز احتـرام گذاشـته مـی           نژاد یا زبـان بـومی)   ارتباط با قومیت،

شـوند نـه بـه عنـوان     تلقی مـی فرصت  ها به عنوان یک تفاوت، منظر نیاز ا ).57، ١،1997و فالرز(روسالدو 

رونق ایاالت متحده  نیز وجود دارد. ستیگیري هاي بازسازي گرایان و فمنفرض در جهت پیشاین  تهدید.

هروند شـ  هاسـت. ها بلکه بـه خـاطر غنیمـت شـمردن ایـن تفـاوت      نه به خاطر همگون سازي و حذف تفاوت

دارد (فالرز و تاکید  دگیري فرهنگ جدید و اشکال سیاسی جدیفرهنگی بر نقش تضاد و تعارض در شکل

  ).2006و هارنیش، تزیابو ؛٢،1997اجرنمب

    حقــوقی کــه برخواســته از . کنــدفرهنگــی از حقــوق ویــژه افــراد حمایــت مــی  يشــهرونددیــدگاه 

. داللـت و پیـام ایـن رویکـرد در     ) ...نژاد، رنگ و قومیـت و (تفاوت در زبان،  هاي متفاوت آنهاستویژگی

 هـاي هـدف و   میثـاق  ضـمن توجـه بـه   هـاي برنامـه درسـی    گیـري ماست که در تصـمی این تربیت شهروندي 

شـهروند فرهنگـی بـا    دیدگاه  .مورد نظر قرار گیرندهاي متفاوت دانش آموزان نیز نیاز ها ودیدگاه، مشترك

هـا  در تکثرگرایی فرهنگی نیز تأکید بر آن است که نگـاه  ی دارد. زیراهمخوانرویکرد تکثرگرایی فرهنگی 

مـورد   نیـز مختلـف   هـاي نژادهـا و مـذهب   ،هااقلیت و صداهاي متفاوت در جامعه نیز به حساب آورده شود،

   .احترام و توجه قرار گیرند

  

  بازسازي اجتماعی گرایش

شـهروندي بـر شـمول    موضـوع  گـرا در  پیشـرفت  نبه مانند سـایر نظریـه پـردازا   گرایان نیز  بازسازي

هـا و  گـروه بـر توجـه بـه ایـن     ورزنـد. آنهـا   تفاوت ها تأکید مـی پذیرش ها، برابري و آغوش باز براي ارزش

بازسازي ساختارها و بر دارند که در گذشته و در فرایندهاي سیاسی نادیده گرفته شدند و ی تاکید شهروندان

اي . عدالت اجتماعی واژهکنندتمرکز میهاي اجتماعی براي به حساب آوردن حقوق این شهروندان سیستم

به  طور مکرربه  تربیت سیاسی به ویژه تعلیم و نظریهبازسازي گرایان درباره دموکراسی و  متوناست که در 

در بـه   هـا مؤسسـه هـا و  ندارد که سازماهاي بازسازي گرایان اغلب این ادعا وجود نوشته درد. خورچشم می

      بـه ویـژه افـراد متعلـق بـه طبقـه ضـعیف و کـارگران در          مـردم،  همههاي ها و نگرانیحساب آوردن خواسته

  ).٣،2001کینچلو ؛2006و هارنیش، تزیاند (ابوهاي اخیر از خود ضعف نشان دادهدهه

                                                
1 . Rosaldo & Flores 
2 . Flores & Benmajor 
3 . Kincheloe 
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 از دیـدگاه کننـد.  مـی خود به تفکـر انتقـادي، تضـاد و مباحثـه توجـه       هايبحثگرایان در  بازسازي

تفکر انتقـادي و   اواز نگاه  بازسازي گرایان بیشتر جنبه سیاسی دارد. از دیدگاه) تفکر انتقادي 2001کینچلو(

هـا، تعلـیم و تربیـت و    ایـدئولوژي  ،جنسـیت  ،ايطبقه مسائل قومی، ،انتقادي با مسائل قدرت و عدالت نظریه

  . ها اثر گذاشته استاین مؤلفه ازدر رشد آگاهی  مربوط می شود کهساختارهاي اجتماعی  سایرذهب و م

ضـرورت تجدیـد نظـر در     ری کـه بـ  یگرایی جان دیوبازسازي اجتماعی از مکتب عمل اندیشمندان

بـه  بازسـازي اجتمـاعی را    اندیشمندانهاي هدیدگا ند.کنپیروي می ،فردي و اجتماعی تأکید دارد هايهتجرب

  : توافق آنها به شرح زیر یافت توان در اصول موردمیطور خالصه 

از و  بـر فرهنـگ متکـی بـوده     هـاي تربیتـی  هـا از جملـه نظریـه   ها و نظریـه ایدئولوژي ،هافلسفه همه )1

سرچشـمه   الگوهاي فرهنگی که مشروط و مقید به زندگی در زمانی معین و مکـانی ویـژه هسـتند،   

  گیرند؛می

  ؛و پیوسته در حال توسعه و تغییر است فرایندي پویا فرهنگ )2

  .اي تغییر شکل دهند که رشدو توسعه انسانی را اعتال بخشدها قادرند فرهنگ را به گونهانسان )3

            کـه بایسـتی    بـر ایـن باورنـد   و  کننـد هاي اساسی در سطح جهـان یـاد مـی   نگرایان از بحرا بازسازي

مسـائل و   ها شناسایی و مسیر تحـول را بـا پشـتوانه آمـوزش و پـرورش همـوار سـاخت.       بحران هاي اینریشه

 بـالقوه خطـر   آن، هـاي مخـاطره جنـگ و   عبارتنـد از  کنند،گرایان به آنها اشاره میازسازيهایی که بچالش

بحـران   تروریسم، خشونت، جمعیت،آلودگی محیط زیست، افزایش اي و برخوردهاي نظامی،تخریب هسته

  ). 1380(گوتک، ياههاي انسانی و اخالقی و فاصله طبقگسستگی از ارزش

تربیت نه سازگاري بلکـه نـوزایی و غلبـه بـر مسـائل اجتمـاعی        بازسازي اجتماعی هدف تعلیم و در

دسـت  ه شوند و باید به صورت فعـال سرنوشـت جامعـه را بـ    است. افراد براي جامعه آرمانی آینده تربیت می

  سـوب محنیـز  رهبـران فرهنگـی    خـود  هسـتند، بلکـه  تنها انتقال دهندگان  فرهنگ نه بیان آموزشی گیرند. مر

هاي ناگوار اجتماعی به یـک آینـده آرمـانی    ها براي گذر از بحرانشوند. نقش معلم آماده ساختن انسانمی

مـاعی جدیـد   هـاي اجت دهـی نگـرش  زمینـه شـکل   رهبران فعالی دراست. در حال حاضر، آنها به جاي اینکه 

حـل   یادگیري بـه عنـوان توانـایی    اجتماعی زسازيباشند، بیشتر تابع مقررات اجتماعی هستند. در رویکرد با

  ).1388قلتاش، ؛1380گوتک،( شودتعریف میمسئله در یک زمینه اجتماعی 
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   دیدگاه دموکراتیک 

تربیـت شـهروندي نگـاهی    در هـاي انتقـادي و بازسـازي    دیـدگاه در مقایسه بـا  دموکراتیک  دیدگاه

بـا معرفـی   از حامیان اصلی این دیدگاه است. او  ییدارد. دیوها ها و تنوع ارزشارزش ،هامتعادل تر به سنت

دانش آموزان در  یستیبا و که مدرسه محیط زندگی است بر این باور استمدرسه به عنوان نماینده اجتماع 

این امر با فعالیـت   .و شکل دهی تجارب خود بپردازند ايههتجدید نظر در تجرب این محیط به کسب تجربه،

 از دیـدگاه شـهروند دموکراتیـک،    افتد.هاي مدرسه و خارج از مدرسه اتفاق میفعالیت و مشارکت آنان در

 تیـ در عـین حـال بـه دنبـال ترب     کارانـه دارد، هگیـري محافظـ  آموزش و پرورش عالوه بر اینکه نوعی جهـت 

  ).1383 ،یمرزوقهست ( زین يدمستقل و انتقا یشهروندان

چنـین   گرایـی) شرفتیکاري و پنیز به این جهت گیري دوگانه (محافظه )1374تن ساز ( و قورچیان

بـه   تـا هاي مـالزم و دموکراتیـک احتیـاج دارنـد     که جوامع دموکراتیک به نهادآشکار است « کننداشاره می

است. دموکراسی به ایجاد  موکراتیکپایداري آنها یاري رساند و این همان گرایش محافظه کاري تربیت د

همـه  مسـتلزم آن اسـت کـه     چرا که دموکراسی در مفهـوم وسـیع خـود   . تغییرات و اصالحات نیز توجه دارد

  ».ته باشندارزیابی و تنظیم کل زندگی اجتماعی و سیاسی خود شرکت داش مردم در سازماندهی،

احترام بـه   حقوق بشر، ها،مسئولیت و رویکرد دموکراتیک در تربیت شهروندي بر شناخت حقوق  

هـاي ضـد   در برخـی از کشـورها جنـبش   ایـن بـاور وجـود دارد کـه      دارد.تاکید ویژه صلح و ثبات  ها،تنوع

و با تکیـه بـر    است دهدامن زهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی دموکراتیک و نژادپرستانه به برخی نابرابري

هـاي ضـد انسـانی و ضـد     تـوان ایـن جنـبش   اي براي تقویت دموکراسی میتربیت شهروندي به عنوان وسیله

حق مشارکت افراد و گروهـی در جامعـه    به تباه شدنآنجا که نژادپرستی  از .دموکراسی را به چالش کشید

توانـد بـه   دیدگاه دموکراتیک می ،بنابراینشود. قی عنوان نیروي ضد دموکراسی تل باتواند می شودمنجر می

   ).2002، ١هاي نژادپرستی بپردازد (اسلر و استارکیمقابله با این افزون خواهی

 شـود. لـذا،  تلقـی مـی  تجاوز جدي به حقوق بشـر در جهـان امـروز     ،نژادي هايتبعیضپرستی و نژاد

، هـاي مربـوط بـه آن   چرا که نژادپرسـتی و تعصـب   .پرداختمند به مقابله با آن بایستی با همه ابزارهاي قانون

تواند می نهاسر جهان تاد. ثباب و صلح در سرکنهاي دموکراتیک و جوامع دموکراتیک را تهدید میارزش

  . ایجاد شود هابه واسطه مدارا و احترام به تنوع

                                                
1 . Osler & Starkey 
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بایستی  اي آسیب پذیرهگسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه افراد متعلق به گروه مشارکت

 آموزش و پـرورش نقـش رهبـري داشـته باشـد.      رسددر این میان به نظر میمورد تشویق و توجه قرار گیرد. 

 یآگـاهی تمـام  سطح باال بردن  و خود را متعهد به توجه ویژه به تعلیم و تربیتبایست میها دولت همچنین،

فرهنگی به خصوص معرفـی   هايبشر و تنوع  مدارا، احترام به حقوق جودر راستاي ایجاد هاي جامعه بخش

  ). 2005(اسلر و استارکی،  بداننددر میان نوجوانان  هاییتقویت چنین اقدامو 

اسـت، از   قـرار گرفتـه  مـورد اسـتناد   آنها به طـور مکـرر    هايو نوشته هاه) که مقال1999( ١و بین اپل

کنند که دموکراسی را از یـک مفهـوم انتزاعـی بیـرون     ی یاد مییهاي دیوو فعالیت هااهمیت و جایگاه اقدام

دیـدگاه   هـاي ویژگـی ایـن دو نویسـنده    تعلیم تربیت پیاده نمود. حوزهدر  یکشید و در فرایندي پویا  و عمل

  :نمایندرا به صورت زیر خالصه میدموکراتیک  در تعلیم و تربیت 

  ؛ها و افکارو پویا بودن جریان ایده باز )1

  ؛گیري و حل مسائل و مشکالتبه صالحیت افراد براي تصمیم اعتقاد )2

  ؛مشترك ریقائل شدن به خ اهمیت )3

  ؛مختلف يهاقائل شدن به حقوق و جایگاه افراد و اقلیت اهمیت )4

  . ها براي هدایت زندگی جمعیاي از ارزشبخشیدن مجموعه واقعیت )5

و تربیـت بایسـتی همـه دانـش      تعلـیم که  اشاره نمود چنینتوان یتربیت دموکراتیک م دگاهید يبندجمع در

 ی کـه هایآموزان باید در تصمیم دانش. توانمند سازد اجتماعی آموزان را در تشخیص و حل مسائل فردي و

تعیـین شـده و مشخصـی بـه صـورت جـامع        حقـوق  .مشارکت داشته باشـند ، گذاردزندگی آنها تأثیر می بر

هـاي مشـروع   موفقیـت همـه دانـش آمـوزان  و در همـه تـالش       بـراي در نهایـت،   .بایستی وجود داشته باشـد 

هـا نیـز در بحـث از    از پـژوهش  برخـی در نظر گرفته شـود.  هاي مناسبی ها و پاداشبایستی تشویق اجتماعی،

نماینـد کـه بایسـتی    حمایتی مدرسه از فرایند تعلیم و تربیت دموکراتیک به اصولی اشاره می جو ها وویژگی

تــالش بــراي حــذف  ایــن اصــول عبارتنــد از. جــو مدرســه و آداب و رســوم مدرســه نمــود داشــته باشــد در

هـاي برابـر تربیتـی (بـانکز و     بـراي ارتقـا فرصـت    شتـال  و هـا ارزش قائل شدن و احترام به تنـوع  نژادگرایی،

  ). 2002اسلر و استارکی، ؛2005 همکاران،

  

  

                                                
1 . Apple & Beane 
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  تربیت شهرونديکار مطرح  در رویکرد محافظههاي دیدگاه

کاري در تعلیم و تربیت یعنی ایجاد شرایطی براي انتقال اطالعـات  محافظه ،گونه که ذکر شد همان

و دانش سازمان یافته و از پیش تعیین شده به ذهن و وجود شاگردان بدون تالش براي ایجاد شـرایط تحلیـل   

 یـادگیري  –دهـی  دی و رویکردهاي یابه کارگیري برنامه درس . همچنین،آموزانو ترکیب و ارزیابی دانش 

 .نـوآوري  و تحول هرگونه با مخالفت و آموزان دانش در پذیرياطاعت رفتارهاي توسعه و ثبات حفظ براي

 يها  و منابع ارزشمنداست که سنت ایندئولوژیک در این رویکرد ای و فلسفه و اندیشه فرض پیش که چرا

ي اجتمـاعی، سیاسـی و   هـا و نـوآوري  ولو تح هستندمنبع هدایت و تکوین  ،اندکه از گذشته به ارث رسیده

  ).1388(قلتاش، باشندمیاقتصادي محل شک و تردید و داراي پیامدهاي نسبتاً غیر قابل پیش بینی 

  

  انتقال فرهنگی دیدگاه

هـاي پذیرفتـه شـده در جامعـه بـه دانـش       هاي درسی را به القاي روشو برنامه هامدرسهدیدگاه  این

محیط برنامه ریزي شده مـدون کـه   یک دانش آموزان در  در دیدگاه انتقال فرهنگی، خواند.موزان فرا میآ

هـاي مـورد قبـول و حمایـت     ها و ارزشر(آداب، سنن، هنجانظام یافته هاي فرهنگی عناصر و مؤلفهبراساس 

 ،آنچه که به آنها عرضه شده اسـت  دربارهکه کمتر مجال و فرصت تفکر  نحويبه  .شوندمی مشغول )ولتد

از سـوي آنهـا از   وفـاداري  انتظار و به دانش آموزان ها ارزش يالقا در دیدگاه انتقال فرهنگی، کنند.پیدا می

خـود نیـز اجـازه     در این  دیدگاه نماینده فرهنگ و میـراث فرهنگـی اسـت  و    علم. ماست اساسی هايهدف

ی اندیشه، زایش و خالقیت در ایـن دیـدگاه   یبه طور مسلم پویا هاي فرهنگی را ندارد.ارچوبهاز چ خروج

وجود اجتمـاعی و حقـایق اجتمـاعی  مقـدم بـر وجـود فـردي         زیرا این باور وجود دارد که .ندارد گاهییجا

دارد کـه  یـان مـی  بچنـین   »تـدریس بـه منزلـه فعـالیتی محافظـه کارانـه      «ی بـا عنـوان   نیل پستمن در کتاب است.

بزرگسـاالن در مدرسـه    ، شـود هایی باشند براي آنچه تدریس مـنش نامیـده مـی   باید به حق مکان هامدرسه«

مدرسـه معـرف    نسبت به آموزش معیاري از تعامل شهروندانه به جوانان با حساسیت برخورد نماینـد.  یستیبا

فردي نسبت به گروه یا در یک کلمـه   هايهها و عالقتکانش تبعیتاجتماعی است که مستلزم  وقعیتیک م

   ).88، 1379(میلر، ».منش است

نیز بر نقش تربیت به عنوان امري طراحی و کنترل شده براي انتقال فرهنگی، جامعه پـذیري،   کوهن

بایسـتی بـه رشـد وفـاداري      هـا مدرسـه دارد کـه  ورزد و در این باره اظهـار مـی  حفظ وضع موجود تأکید می

جامعه است و  ددولت نیازمند هواداري و وفاداري افرا . زیرااجتماعی و سیاسی  دانش آموزان کمک نمایند

       عـالوه بـر   بـراي ایـن منظـور   معتقـد اسـت کـه     اوشـود.  التزام به ایـدئولوژي ملـی حفـظ مـی     بااین وفاداري 
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شـود و ایـن   سرودهاي ملـی و ماننـد اینهـا نیـز اسـتفاده مـی       ،رهبران هايتصویر از پرچم، هاي درسی،برنامه

تداعی آنها را شکل از یادگیري  و  بخشی ،گیرنددانش آموزان در معرض آنها قرار می به تدریجها که نماد

کارکرد اصـلی مدرسـه معرفـی فرهنـگ جامعـه بـه        دگاهید نیدر ا ،اساس نی). بر ا1383دهد (مرزوقی،می

  ). 1388(قلتاش،کنند ایفا  در این فرهنگباید که آنها است هایی نقش دانش آموزان و آموزش

  

  يریگ جهینت

بـه   یاسـ یو کـارگزاران س  ینگاه کـارگزاران آموزشـ   نکهیبر اساس ا يشهروند تیترب يکردهایرو

گرا و محافظـه   شرفتیپ يکردهایاو و نقش او در جامعه چگونه باشد به رو تیو گستره فعال طهیشهروند، ح

 رییـ و تغ تحـول ، توسعه فـرد و جامعـه در ابعـاد مختلـف،     گراشرفتیپ کردیشوند. در رویم يبند میکار تقس

 کـرد یامـا در رو  .باشـد ید نظـر مـ  ورمـ  فناوري يهايو نوآور یو مکان یزمان اتیساختارها متناسب با مقتض

و شـهروند   گیـرد مـورد توجـه قـرار مـی     ردایـ پا يهـا ها و سنتکار حفظ وضع موجود، انتقال ارزشمحافظه

 حـاکم  هـاي حـزب  ایتوسط حزب  که اساساًباشد  ییهاارزشها و سنت یبخش تیدر خدمت مشروع یستیبا

دو  نیـ و کـارگزاران ا  گـذاران اسـت ینگـاه کـالن س   نیمتناسب با ا زین یشود. نظام آموزشیم جیو ترو غیتبل

  . نقش خواهد پرداخت يفایبه ا کردیرو

کـاري ارزش و احتـرام خاصـی بـه زمـان گذشـته  و       توان گفت که رویکرد محافظـه مجموع می در

هـا را سـنت و میـراث فرهنگـی     ها و ارزشفضیلت ،منبع دانش آنچه از گذشتگان به ارث رسیده قائل است.

آگـاهی   کـه شهروندي است  با این تفسیر شهروند خوب، منتقل شود. دیگرداند که باید از نسلی به نسل می

وامـدار   يهامقررات و ارزش ،هاارچوبهتاریخی و فرهنگی باالیی دارد و در احترام گذاشتن به چ نشیو ب

در برخوردها قائل به سلسله مراتب احترام و قـدرت اسـت و بـاور دارد     با شک و تردید مواجه نیست. سنت

هـا  شوند که تمام امکانات و فرصتهایی تقسیم میو گروه هاهن ها براساس خصوصیات ذاتی به طبقکه انسا

  .بایستی به تناسب سلسله مراتب توزیع شود

هـا موجـوداتی گنـاه کـار و داراي غریـزه خودخـواهی و       کـه انسـان   باورنـد کـاران بـر ایـن     محافظه

 تمـاعی ایـن غرایـز بـه ضـبط در     اج هـاي مؤسسهسنن دیرینه و کمک در صورتی که به  و خودپرستی هستند

پایـدار   ینـه با تأسی از رسم و سنت نظام نهاد هرج و مرج و استثمار در خواهند آورد. ونت،سر از خش ،نیایند

هـایی بـراي   توان به تمایالت انسان نظم و تعـادل بخشـید.آنها کـالس درس بـاز و آزاد گـذاري را زمینـه      می

  ).1380باشد (گوتک ،مدرسه باید مکانی براي نظم و انضباط نهادینه  یابند.ترغیب بی بند و باري تربیتی می
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سـازي گرایـان و    باز ماننـد  يشـهروند  تیترب يگرا شرفتیپ کردیطرفداران رو ،شد اشارهکه  چنان

هاي خاصی نسبت به دغدغه کیدموکرات يو طرفداران شهروند یطرفداران شهروند فرهنگ ،يانتقاد انیمرب

 خشـونت،  فقـر، واره از مسائلی چـون  هاي خود همو نوشتهها بحثآنها در .هاي جامعه دارندمسائل و چالش

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي و   د که پیامد نابرابريکننگرایی یاد میجنسیت نژادپرستی، هاي اجتماعی،آسیب

هـایی بـراي رفـع    هاي درسـی بایسـتی زمینـه و فرصـت    و برنامه هامدرسهکه ند سیاسی است. آنها بر این باور

مسـائل اجتمـاعی و    ،یـی گرا شـرفت یپ کـرد یوطرفـداران ر از منظـر   آورنـد.  وجـود ه هاي مختلف بـ نابرابري

اثر گذارند و اگر مدرسه در قبال آنهـا  نقـش منفعلـی در     هامدرسههاي موجود در جامعه به شدت بر چالش

باعث  امر این .هاي دانش آموزان و معلمان نیز حالت انفعال پیدا خواهند کردانتظارات و نگرش پیش گیرد،

ه محوري بایستی هاي درسی با رویکرد مسألو برنامه هامدرسه ،بنابراین ها خواهد شد.نابرابري گرفتنشدت 

ایـن گـرایش فکـري در     درست با مسائل را بـراي فراگیـران بـه وجودآورنـد.    مواجهه هاي یادگیري فرصت

چـرا کـه    فکري محافظـه کـاران روبـرو بـوده اسـت.      هايعرصه مسائل اجتماعی و تربیتی با مخالفت مکتب

مدعی هستند که انتقاد و تحول گرایی باعث حذف و نادیده گرفتن سنت  يمحافظه کاررویکرد طرفداران 

  .آورندشود و بی ثباتی و اغتشاش را در جامعه به وجود میهاي سنتی میو ارزش
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