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 چکیده

آموزه های شهروند منتظر در جهت استحكام باورهای مهدویت گرایی و مشاركت مدنی 

شهروندان در  زمینه سازی شرایط ظهور نقش بارزی دارد. این آموزه ها در برگیرنده 

هایی است كه با ماهیت سرشت دینی و اعتقاد شیعه به یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش

آموزش شهروند منتظر امروزه نقش مهمی در تقویت روح  مسئله انتظار همخوانی دارد؛

جمعی و وجدان جمعی جامعه منتظر دارد؛ در واقع چنین آموزشی در یك جامعه باعث 

این شده كه سه عنصر اصلی شهروندی چون  نظام حقوقی، حس عضویت ملی و حس 

اشد، چنین تعلق و وابستگی مذهبی بر وضعیت ارتباطات بین فرهنگی منتظران اثرگذار ب

هایی با مسائل جمعی و رفتارهای نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی، آموزه

ها به خوش خویی و حس وظیفه شناسی، مهرورزی، عدالت و... ارتباط دارد. این آموزه

تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی دینی یك جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی 

. آموزش شهروند منتظر به عنوان یك واقعیت اجتماعی از مؤلفه های منجر خواهد شد

نظام دینی و شیعی و شاخص كلیدی برای تحقق مردم ساالری دینی در حوزه عمومی 

جامعه خواهد بود. در واقع زمینه های اصلی و شكل دهنده تربیت یا آموزش شهروند 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  منتظر شامل قرآن، دین، اخالق، سنت، تاریخ، ساختارهای

حاكم بر جامعه می باشد. سیرتحوالتی آموزش شهروند منتظر از ُبعد تربیتی در ساختار 

جامعه ایران بر مبنای تاثیر فرهنگ اسالم ناب محمدی )ص( قرار دارد. آموزه های شهروند 

عه ایران منتظر از بُعد سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی مردم ساالری دینی حاكم بر جام

تعیین می گردد، چنین آموزه هایی از بُعد سیاسی و مدنی به عنوان یك واقعیت به تعلیم 

راهكارهای ایجاد وحدت، حفظ یگانگی و انسجام همه جانبه شهروندان منتظر می پردازد 

 كه این مسئله موجب رشد هویت دینی در بین شهروندان منتظر خواهد شد. 

 

 روند منتظر، مهدویت همبستگی دینی، هویت فرهنگیآموزه، شه ؛های كلیدیواژه
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 مقدمه

با توجه به اینكه هر جامعه ای با عنایت به زمینه های دینی، اخالقی، فرهنگی و ارزشی 

خود شهروندان را با خصوصیات ویژه پرورش می دهند؛ و این امر ضامن بقاء و تداوم حیات 

ای شدهموزه های شهروند منتظر را  به صورت حساباجتماعی  و بقاء دینی می باشد؛ باید آ

برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظر گرفت كه می توان آن را از رسمی ترین نظام 

آموزش كشور یعنی آموزش و پرورش آغاز كرد و به صورت غیر رسمی در سطح مدیریت 

بیت شهروندی سرمایه آموزش و تر»های جمعی بسترسازی نمود. بنابراین شهری و رسانه

گذاری برای آینده مورد نظر كشور در تمامی ابعاد از جمله تقویت همبستگی های دینی 

های دینی شهروندی شان آشنا كنیم و از است، برای اینكه شهروندان جامعه را به آموزه

شهروندان جامعه این انتظار این را داشته باشیم كه متعهد و مسئول به مسائل عقیدتی و 

ینی خود باشند، از همان دوران كودكی مشاركت كردن در زمینه های مختلف  از جمله د

ها، ها، طرز تلقیجامعه پذیری انتظار را ترویج دهیم و یا به طور كلی در هر جامعه ای ارزش

های مشاركت در زندگی دینی یا مدنی به شكل ها به همراه الگوها و روشها و مهارتبینش

مداری  ت شهروندهای شهروند منتظر و تربیكنیم؛ بنابراین نیازمند آموزهویژه ای منتقل 

 «منتظر می باشیم.

تربیت شهروندی و شهروند مداری منتظر در واقع در برگیرنده یادگیری دانش،    

ساالر دینی بر های اداری یك نظام مردمهایی است كه با ماهیت و شیوهها و ارزشمهارت

ر عرصه های دینی همخوانی دارد، و عمالً  به عنوان وسیله ای برای مبنای مشاركت د

( را در زندگی مورد پرورش احساس تعلق به هویت شیعی و داشتن هدفی )انتظار كشیدن

می دهد. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و  استفاده قرار

اخالقی به وجود می آورد. در واقع هدف از رفتارهای مسئوالنه را از نظر  دینی، فرهنگی و 

چنین تعلیماتی، پروش مسئولیت اجتماعی و اخالقی، فعالیت گرایی  مذهبی و سواد دینی 

سطح حداقل حقوق »و... می باشد. اجرای یادگیری و تربیت شهروند منتظر در واقع 

ت به حقوق ساختاری و  دینی فرد را در جامعه مشخص می كند، از سوی دیگر آگاهی نسب

دینی و فرهنگی افراد را تقویت می كند. مردم ساالری دینی و مشاركت در عرصه -فردی

ها رعایت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی را بسط می دهد. به نوعی این آموزش
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مندی از دوستی و.... را در بهرهعدم اعمال تبعیض، برابری، مساوات طلبی، مهرورزی، نوع

گی مذهبی را در بین شهروندان ترویج می دهد. تربیت شهروند منتظر در های زندعرصه

گسترش جامعه  از طریق توسعه  تشكل های دینی، ارتقاء هویت های فرهنگی و مذهبی 

 نقش بارزی می تواند داشته باشد.

 

 طرح مساله 

جمله آموزش شهروندی در واقع ارائه اطالعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه از 

مباحث عقیدتی و مذهبی می باشد؛ كه فرد را برای كسب فرهنگ شهروندی جامعه محل 

آماده می كند. آموزه های شهروند منتظر از  "ملی و جهانی -محلی "زندگی خود در ابعاد

همان دوران كودكی به گونه ای است كه كودك را درگیر مشاركت همه جانبه با اجتماع و 

كند؛ همچنین تصمیم گیری و آمادگی پذیرش شرایط ظهور می محیط پیرامون خود برای

قضاوت عادالنه در روابط اجتماعی را آموزش می دهد و احترام متقابل را در هویت های 

قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی در خصوص اشتراك جامعه منتظر برای فرد به وجود می 

پرورش شهروند منتظر فعال  آورد. این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه

تقویت شیوه های همكاری و  -1می گردد. كه این مهارت در این عرصه شامل 

توانایی بخشیدن به افراد برای استدالل  -3تصمیم گیری به شیوه شورایی. -2كارگروهی.

مدیریت مشترك فعالیت ها و  -5تقویت مهارت های موثر ارتباطی.  -4و نقد كردن. 

تقویت گفتگو و مهارت های مشاركتی و... می گردد. بر اساس چنین  -6كارهای محلی. 

تبیینی در مقاله حاضر نقش آموزه های شهروند منتظر و كاركردهای آن به عنوان یك 

 واقعیت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

 

 ضرورت مساله

و انسانی هر آموزش از اركان اصلی رشد شخصیت و تحكیم هویت نظام ارزشی، ملی 

جامعه ای محسوب می شود. تربیت و آموزش در هر نهاد اجتماعی منجربه اجتماعی شدن 

 در ابعاد مختلف می گردد.
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آموزه های شهروند منتظر و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداری منتظر امروزه نقش 

های  مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی جامعه می تواند داشته باشد، آموزه

اول: آموزش های شهروندی »شهروند منتظر و الگوهای آن در جامعه اینگونه است كه 

منجربه شناخت زندگی  فردی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، دینی و مدنی در جامعه می شود 

كه جزء اولین اصول مهارت هایی است كه باید آموزش و پرورش و آموزش عالی به دانش 

د. دوم: بخش دیگری از این مهارت ها شامل سالمت معنوی، آموزان و دانشجویان فرا ده

ترویج عقاید مذهبی، بهداشت معنوی است، كه باید آموزش و پرورش اینگونه مهارت ها 

را به افراد یك جامعه در قالب برنامه ریزی درسی  توسعه بخشد، تا از این طریق رضایت 

معه شهری كه پیامدها و مشكالت از زندگی برای افراد یك جامعه علی الخصوص در یك جا

آنان را روبه افزایش است برای فرد و دیگران آسان كند. سوم: باید افراد یك جامعه یاد 

بگیرند كه به نظم و قانون مداری و عدالت در همه حال توجه كنند، و در تمام امور كه انجام 

اید آموزش و پرورش آن را برعهده دارند احساس مسئولیت نمایند. چهارم: در این گروه ب

مناسبات اجتماعی، و دینی، رشد مهارت های زبانی و سایر ارتباطات انسانی را جهت تعامل 

موثر و ثمر بخش بصورت برابرگونه بین افراد یك جامعه  تقویت و بسط دهد.پنجم: در این 

ر بخش نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی باید شهروندان جامعه را با هویت انسان منتظ

از همان كودكی، نوجوانی و جوانی آشنا كنند، فرزندان ما را پرورش به اعتقادات مذهبی 

و آینده نگری جامعه مهدوی زیست تشویق كنند؛ كه این مسئله باعث نهادینه گردیدن 

اجرای اصول شهروندمداری منتظر شده كه منجربه شكل گیری هویت مذهبی می گردد. 

ازمان ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی چون آموزش ششم: حكومت و دولت در قالب س

و پرورش و آموزش عالی و... باید شرایطی را فراهم كند كه شهروندان منتظر بتوانند به 

درستی ویژگی های جامعه مهدوی را بشناسند و بر اساس شناختی كه از استعدادها و 

میان مدت و  -تاه مدتكو"خالقیت های خود دارند شیوه زندگی خود را در قالب اهداف 

در راستای تحقق آرزو و سعادت انسانی و مهدی یاوری و مهدویت باوری  "دراز مدت

مستمر در زندگی روزمره پی ریزی نمایند. هفتم: بخش دیگری از مهارت های شهروند 

منتظر بدین گونه در زندگی اجتماعی است كه شهروندان را به تفكر درست، واقع بینانه، 

شیارانه همچنین خالق و انتقادی جهت توانایی حل مباحث ظهور راستین و منطقی و هو
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كاذب تجهیز نماید. هشتم: وظیفه دولت این است كه برای اینكه  شهروندان را به آموزه 

های مهارت های زندگی شهروند منتظر در یك جامعه مردم ساالری دینی به گونه ای 

ه، حوزه های علمیه، متفكران دینی، دانشگاه تشویق و ترغیب نماید كه از مشاركت خانواد

و آموزرش و پرورش، مدیریت شهری و...  باید بهره گیرد زیرا تاثیر انكارناپذیری این گروه 

ها و نهادهای اجتماعی بر چگونگی دستیابی مهارت های زندگی و شكل گیری هویت و 

 «. شخصیت  فرد منتظر از همان دوران كودكی اثرگذارست

ساس چنین آموزه ها و اصولی كه بیان شد می توان گفت كه در واقع آموزش نقش بر ا

بسیار مهمی در ترویج جامعه منتظر دارد؛ در واقع آموزش شهروندمداری منتظر دریك 

جامعه باعث این شده كه تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبت ی بصورت دینی و 

 ملی برخوردار باشند.

دی و تربیت شهروندان منتظر در یك جامعه باعث این شده كه سه آموزه های شهرون

عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی، حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی 

مذهبی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، بر این اساس نقش 

امعه  مهدی باوری است از ارتباطات آموزشی كه معطوف به تفاهم و تعامل بایكدیگر در ج

موثرترین پیوندهای اجتماعی برای كاهش آسیب های دینی و پیامدهای اجتماعی و 

فرهنگی در جامعه و جهان می تواند باشد. آموزش شهروند منتظر چندالیه است؛ كه این 

مؤلفه چندین بعد خواهد داشت، این ابعاد بیشتر حول محورهای دینی، فرهنگی و 

افته است و منجر به شناخت عوامل احساسی شهروند منتظر شده است. اجتماعی سوق ی

آموزه های شهروند منتظر قدرتی است كه بصورت چتر پهن شده در نظر گرفته می شود 

كه تمام افراد یك جامعه جهانی منتظر را كه احساس تعلق و عضویت به یك عقیده بنیادی 

نین سطح تعلق به فرهنگ را بازگو مشترك می كنند، را تحت پوشش قرار می دهد، همچ

 می كند.

آموزش به شهروندان منتظر و تربیت آن ها در بسط گسترش رفتار شهروند منتظر 

به »نسبت به بسط رفتار مهدی یاوری از اهمیت اجتماعی و جامعه شناختی برخوردارست 

فرایند تعبیر تورنی منظور از آموزش شهروندی در حوزه جامعه شناسی عبارت است از 

انتقال دانش ها، ارزش ها و نگرش های الزم برای مشاركت و ثبات سیاسی جامعه از یك 
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نسل به نسل دیگر. این انتقال شامل موارد مختلفی نظیر: آگاهی از تاریخ و ساختار 

نهادهای سیاسی، احساس فاوداری به ملت، نگرش مثبت به اقتدارسیاسی، باور به ارزش 

كمیت قانون و تساهل و تسامح(، عالقه به مشاركت سیاسی و كسب های بنیادی )مانند حا

 « مهارت های الزم برای فهم سیاست های عمومی و نظارت بر آن ها می شود.

آموزه های شهروند منتظر و مهارت های آن نسبت به یكدیگر باعث این می شود كه    

رهای نوع دوستانه، شهروندان در برخورد با مسائل جمعی و اجتماعی جامعه رفتا

جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی دینی و اخالقی 

نسبت به یكدیگر پیدا كنند. یادگیری پارامترهای آموزه های رفتار شهروند منتظر به 

افزایش كیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه دینی در زندگی كمك شایانی می كند. 

هروند منتظر از طریق آموزش رفتارهای مهدی یاوری در قالب پارامترهای درواقع تربیت ش

اخالقی، فرهنگی و اجتماعی باعث بهبود عملكرد  شهروندان جامعه نسبت به یك زندگی 

 سالم و معنوی خواهد شد.

 

 نقش و کارکردهای آموزه های شهروند منتظر در جامعه اسالمی

آموزه های رفتار شهروند منتظر در افزایش كیفیت عملكرد سازمان های مردم ساالری 

دینی متمركز بر مهدویت باوری بسیار اثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخالق 

منجر   "ملی و جهانی -محلی"اجتماعی و بسط همبستگی معنوی یك جامعه در سطح 

نوع دوستی و پذیرش عمومی از اهمیت زیادی خواهد شد، چنین اشاعه ای در ابعاد 

برخورداراست. در واقع نقش آموزه های شهروند منتظر به افراد جامعه را باید در قالب 

شناختی كه شهروندان نسبت به قوانین و مقررات جامعه مهدوی بدست می آورند مورد 

اشتی یكسان و اهتمام قرار داد، كه هر شهروندی در  این جامعه از این آموزه ها برد

 مشترك نماید.

آموزه های شهروند منتظر بخشی از وظایف مدیریت شهری، نهادهای آموزشی، دولت، 

باشد. در واقع دولت و نهادهای قانون گذار، سازمان های ملی و محلی، مجلس و.... می

تشكل های مردم ساالری دینی و... از طریق آموزش های دینی و مهارت های زندگی 

و شناخت اصول اخالقی مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت این شهروندان برای  معنوی
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بسترسازی جامعه مهدوی خواهند داشت؛ در این راستا بخشی از این آموزه ها به انتظاراتی 

كه از مدیریت جامعه معطوف است، مربوط می گردد؛ و همچنین نقش شهروندان در قبال 

معه انتظار را منعكس می كند. این آموزش ها راجع به وظایف اخالقی و معنوی مدیریت جا

اصول زندگی اخالقی و معنوی در جامعه منتظر، رعایت حقوق شهروندان و... می باشد. این 

آموزه های دینی در واقع به سمت بسترسازی جامعه منتظر و شرایط ظهور منجی سوق 

و مخاطرات اجتماعی،  خواهد یافت، از طریق این آموزه ها سعی می شود كه پیامدها

فرهنگی، حقوقی و روانی  در جامعه منتظر جهت پیشگیری آموزش داده شود. هدف این 

است كه از طریق آموزه های رسمی و غیررسمی اخالقی و معنوی بتوان برای شهروندان 

مشخص كرد كه در بسترسازی جامعه منتظر مهدوی چه جایگاهی دارند و به عنوان یكی 

نظام جامعه مهدوی چه وظایفی را باید اجراكنند و باید از آنان انتظار داشت.  از اركان اصلی

در واقع نقش آموزش های  شهروندی یكی از مهمترین نقاط اتصال مدیریت جامعه با »

شهروندان قلمداد می شود. بنابراین آموزش و پرورشِ شهروندان از طریق آشنایی و 

شهری چه بصورت رسمی و غیر رسمی باعث این شناخت آنان در پرتو قوانین و مقررات 

می شود كه شهروندان نقش پویاتری در مشاركت شهری و مفهوم شهروندی داشته 

 « باشند.

نقش رفتاری آموزه های شهروند منتظر به افراد یك جامعه در پنج بعد خالصه می شود. 

ه منظور كمك به طلبانه بالف( نوع دوستی كه شامل رفتارهای یاری دهنده و كامالً داو»

ب( جوانمردی كه در این بعد شهروندان همراه با رفتارهای جوانمردانه دیگران می باشد. 

جویی ها و خرده گیری ها را نسبت به یكدیگر كاهش خود سعی بر این می كنند كه خرده

وندی نسبت دهند. ج( خوش خویی و خوش خلقی نمونه دیگری از آموزش رفتارهای شهر

به یكدیگر است، كه باید به صورت مشاركت فعاالنه و مسئوالنه بین شهروندان توسعه داد. 

د( ادب و مهربانی بعد دیگری از رفتارهای شهروندمدارانه نسبت به یكدیگر است، این 

رفتارها مانع ایجاد مشكل و مساله در محیط های مختلف زندگی خواهد شد، در واقع نقش 

تكریم یكدیگر شهروندان و رعایت حقوق شهروندان نسبت به یكدیگر در  و احترام و

گسترش این نقش رفتاری بسیارموثر است. ه( وظیفه شناسی: بخش دیگری از رفتارهای 

شهروند مداری است كه باید در قالب آموزش های رسمی و غیررسمی به دانش آموزان و 
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بعد دینی تالشی فراسوی الزامات دانشجویان و شهروندان منتظر آموزش داد كه این 

رسمی است كه هر فردی باید در جهت همیاری همكاری و توسعه همه جانبه خود در خود 

 « بوجود آورد.

در واقع نقش چنین تعلیماتی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخالقی و دین دارد، براین 

یگانگی و هبستگی  اساس نهادینه كردن آموزش های شهروندی منجر به ُبروز شرایط

شود. نقش این آموزه های مردم ساالری دینی در اجتماعی جهت ایجاد جامعه منتظر می

احساس برادری، همنوعی، تعهد و مسئولیت "جامعه امروز باعث تقویت مشوق هایی چون 

می شود. نقش این آموزه ها در جامعه باعث نظارت اجتماعی باالی در بین  "پذیری و...

واهد شد كه شهروندان نسبت به یكدیگر به رعایت نظم اجتماعی و احترام شهروندان خ

به دین و اخالق یكدیگر می پردازند، عالوه براین اعتماد اجتماعی را در بین شهروندان 

 دهد.گسترش می

 

 سیر نظری و تاریخی آموزه های شهروند ی به عنوان یک واقعیت اجتماعی

یك واقعیت اجتماعی از مؤلفه های پدیده اجتماعی  آموزه های شهروند منتظر به عنوان

مدرن شهروندی  است، همچنین از مؤلفه های تحقق نظام مردم ساالری در جامعه مدنی 

نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مستمری را برای  -1توانند: است این اصول و آموزه ها می

وعه بهم پیوسته ای از این آموزه های مدنی مجم -2تمامی اعضای جامعه بوجود آورند. 

وظایف، حقوق، تكالیف و مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

احساس تعلق و عضویت  -3همگانی و برابر و یكسان را برای شهروندان بوجود می آورد. 

اجتماعی مدرن را برای مشاركت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه های دینی، اخالقی، 

موجب برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضاء  -4، و فرهنگی فراهم می كند. اجتماعی

جامعه از مزایا و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، 

 نژادی مذهبی و قومی می گردد.

 "دوركیم -تونیس -وبر"آموزش شهروندی از بُعد جامعه شناسی نظری در اندیشه های 

عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه  -هویت، عضویت و تعهد عقالنی»قائل به نوعی 

در قالب پدیده شهروندی هستند كه منجربه مشاركت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
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دموكراتیك و احساس تعلق اجتماعی بیشتر به جامعه می گردد و نهایتاً به تقویت انسجام 

 «گردد.اجتماعی و نظم اجتماعی منجربه می 

در قالب  "دوركیمی -وبری"پارسنز در اندیشه های خود آموزش شهروندی را در طرح 

واقعیتی مدرنیته با مبنا قراردادن اینكه اصول آموزش شهروندی یك الگوی عام، بی طرف 

ارزشی، اكتسابی و مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی نیز در جامعه است و به ارائه تصویری 

بر این مبنا پرداخته است. آموزش های شهروندی به عنوان یك واقعیت  از شهروندی

كردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام "اجتماعی در نظر پارسنز یك نوع 

است. در واقع رویكرد پارسنز به شهروندی و آموزه های آن به افراد جامعه  "اجتماعی

اجتماعی مدنی، مشاركت و تعلق اجتماعی تاكید بر عقالنیت عرفی شده، عضویت و تعهد 

 تمام اعضای جامعه با هدف تقویت انسجام و نظم اجتماعی مدرن است.

در اندیشه اجتماعی مارشال شهروندی و مولفه های مربوط به آن با یك رویكرد تاریخی 

مورد بررسی  20تا قرن17و جامعه شناختی واقعیتی اجتماعی دانسته كه در غرب از سده 

سیر تكاملی قرار گرفته است. مارشال آموزش های شهروندی را جزء مولفه های كلیدی و 

نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی طبقه اجتماعی و نظام سیاسی دموكراسی یعنی 

مشاركت همگانی و برابری حقوقی در جامعه مدرن دانسته است. به نظر مارشال آموزش 

جتماعی را به تمام اعضای جامعه از طریق نوعی واقعیتی است كه منزلت ا»شهروندی 

تعالیم رسمی و غیر رسمی اعطاء نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه حقوق و 

وظایف برابر كه توسط قانون حمایت و تثبیت شده برخوردارند، به نظر او آموزش اصول 

مانند حق  "حقوق مدنی و شهروندی مدنی"شهروندی همراه با سه بعد اجتماعی است: 

برخورداری از آزادی بیان، مالكیت، مذهب، عقیده، حقوق سیاسی و...  شهروندی سیاسی 

حقوق "مانند حق برخورداری از رای، عضویت و مشاركت سیاسی و...  "و حقوق سیاسی

مانند حق برخورداری از رفاه و خدمات  "اجتماعی رفاهی و شهروندی اجتماعی و رفاه 

 « ش امنیت، تامین اجتماعی و مانند آن.اجتماعی، اشتغال، آموز

ترنر دراندیشه های خود مفهوم شهروندی و آموزش های كه باید به افراد در این زمینه 

داده شود در قالب چهار مولفه جامعه شناختی به عنوان یك واقعیت اجتماعی بیان كرده 

هروندان دریافت شكل اجتماعی شهروندی: در این شكل آموزش هایی كه ش -است. الف
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می كنند از باال به پایین است یعنی دولت به سمت جامعه مفاهیم شهروندی و شهروند 

قلمرو اجتماعی شهروندی: در این حوزه آموزه هایی ارائه شده  -مداری را ارائه می دهد.ب

كه بیشتر شهروند مداری را به سمت حوزه عمومی ترغیب كرده یا برخی از این آموزه ها 

گونه اجتماعی شهروندی: این  -به شكل گیری حوزه های خصوصی شده است.پ منجربه

مولفه اشاره به آموزش هایی می كند كه شهروندان را بیشتر حالت فعال در شهروندی بیان 

محتوای اجتماعی شهروندی:  -می كند یا به صورت شهروند منفعل تلقی كرده است. ت

یفای وظایف، تكالیف، مسئولیت ها و تعهدات اشاره به تعلیماتی می كند كه تاكید بر ا

 شهروندی كرده و یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی دانسته است.

ماهیت گفتمان قانون اساسی و راهبردهای اساسی جمهوری اسالمی ایران، قوانین 

مجلس شورای اسالمی، و راهبردهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 

آموزه های شهروند دینی و اخالقی است. الزامات اسالمی ناشی از روح معنوی و  تاكید بر 

كند كه بر روح ایجاد شهروند مردم ساالری دینی تاكید بر آموزه های  اخالقی و دینی می

منتظر در جمهوری اسالمی ایران دمیده است. آموزه های ایجاد شهروند منتظر در سه بعد 

گی، یعنی آموزه هایی كه ناظر بر این است كه مردم باید شكل می گیرد. شهروند فرهن

ارزش ها و هنجارهای جامعه مهدوی را در یك جامعه منتظر بسترسازی كنند، شهروندی 

اجتماعی به مبنای اینكه آموزش هایی باید داده شود كه شهروندان منتظر باید رفتارهای 

بخشند. شهروندی سیاسی ناظر  عدالت خواهی و ظلم ستیزی را در جامعه مهدوی استمرار

بر آموزش هایی چون مشاركت پایدار شهروندان در جامعه مردم ساالری دینی در تمام 

عرصه های از جمله بسترسازی جامعه منتظر می باشد. این سه بعد شهروند منتظر از سوی 

انقالب اسالمی ایران در این سی و پنج سال ارائه شده است. همچنین مدیریت جنگ در 

طی دهه اول انقالب اسالمی به رهبری قاعد عظیم الشان جمهموری اسالمی ایران  امام 

خمینی )ره( و زعامت مقام معظم رهبری بعد از جنگ نقش بارزی در ارتقاء و بسترسازی 

 شهروند مذهبی، ایدئولوژی مهدی یاوری و مهدویت باوری داشته است.

 

 

 



12 

 

 عیت تربیتیآموزه های شهروند منتظر به عنوان یک واق

 -فرهنگی"مفهوم آموزه های شهروند منتظر از مفاهیم كلی است كه به مطالعه 

یك جامعه وابسته است. در واقع این مؤلفه را می توان  "سیاسی و دینی -اجتماعی

آموزش شیوه های زندگی كردن با یكدیگر به طور خاص در یك جامعه و به طور عام در 

 جامعه جهانی اطالق نمود.

فرایند آموزش شهروندی به عنوان یك واقعیت تربیتی شامل مقتضیاتی است كه در هر 

دوره ای ازجامعه باید به افراد آن جامعه كه عضویت دارند و مطالبات معینی را دنبال می 

كنند ارائه داد. در واقع فرایند تربیتی آموزش شهروندی در جامعه اسالمی در این جهت 

یمات باعث حفظ و بسترسازی بهینه شرایط موجود، و پاسدار نظم است كه باید این تعل

معنوی و اخالقی جامعه گردد. واقعیت تربیتی آموزه های شهروند منتظر برای این است 

كه نسل های جوان را با تجربیات، ارزش ها و دستاوردهای نسل های گذشته آشنا كند، 

تجربیات نسل قدیم سرمایه های  كه این آشنایی منجربه این می شود كه نسل جدید به

تمدنی را بیافزاید؛ همچنین این تربیت منجربه این می شود كه تجربیات نسل های گذشته 

باعث بهره گیری و ارتقاء كیفیت زندگی فردی ومعنوی نسل های بعدی شود. از بعد دیگر 

قی و در جامعه اسالمی نظام آموزشی باید چنان شهروندان خود را با فراوردهای اخال

معنوی خویش تربیت و پرورش دهد كه بتواند با استفاده از تخصص كسب شده شان 

بسترسازی جامعه منتظر كمك نماید. همچنین این آموزه ها باید آینده جهان منحط منجی 

گرایی غربی را  به چالش بكشانند. آموز ه های شهروند منتظر در عصر جهانی شدن این 

با تاكید بر ضرورت های جامعه مصلح و منجی واقعی  است كه آموزش و پرورش باید

شهروندان منتظر خود را به عنوان یك نخبه معتقد تربیت كند تا بتواند خدمات حرفه ای 

 را بر حسب نیازهای اخالقی و معنوی عرضه كند.

از طریق اكتساب دانش، مهارت »به نظر امیل دوركیم آموزش شهروندی از بعد تربیتی 

های منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های نرسیده و ناپخته برای ها و ارزش 

زندگی اجتماعی تلقی می كند و بر این باور است كه مجموعه خصلت های آموزشی كه 

برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف اوالً در دوره های مختلف از نظر فلسفه، روش و 

با توجه به ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محتوا متفاوت است. ثانیاً اینگونه تربیت 
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هر جامعه صورت می پذیرد و برنامه ریزی آن باید بدست نوابغ و صاحبنظران در عرصه 

سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت پذیرد. ثالثاً این آموزش شهروندی را در درسهای 

آموزش های  ملموس و عینی مدرسه باید به گونه ای گنجاند كه فرد شهروند پس از آن

بتواند با الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد و اهم این توانایی 

توانایی در برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل و  -1ها را چنین رده بندی می كند. 

توانایی در كاركردن با دیگران به صورت  -2فصل رضایت بخش معضالت و دشواری ها 

توانایی درك  و تفاهم و تحمل  -3فتن مسئولیت های اجتماعی خویش. همكاری و پذیر

توانایی  -5توانایی تفكر انتقادی در سامان بخشی و سازندگی.  -4تفاوت های فرهنگی. 

توانایی درك و شناسایی  -6حل تعارضات خود با دیگران با روش های مسالمت آمیز. 

توانایی -7عه فرهنگ بومی و قومی. هنجارهای فرهنگی خود در جهت غنی تر ساختن توس

توانایی  -8در حقوق بشر در دفاع از آن، چه در جامعه خویش و چه در جامعه بین المللی. 

در نظم پذیری جمعی و بهره گیری از نگرش علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع 

 ( 49: 1385)آقازاده،« دیگر.

در واقع سیر تحوالتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یك 

سابقه و قدمت تاریخی بسیار غنی برخورداراست. تربیت شهروندان ایرانی نخست تحت 

تاثیر فرهنگ زرتشتی قرار داشته و با ورود اسالم با تكیه بر آیین و فضایل اخالقی و 

آموزش شهروندی از بعد تربیتی تا به امروز سیر متحولی را  اسالمی رفتارها و هنجارهای

اطاعت از والدین،  -اخالق "سپری كرده  است. اكثر تعالیم اسالمی با محوریت 

تا به امروز در "فرمانبرداری از حكومت اسالمی، وظیفه شناسی و نیكوكاری به یكدیگر و...

نتظر به عنوان یك واقعیت تربیتی ایران رواج داشته است. در واقع آموزه های شهروند م

 در جامعه ایران اسالمی دارای یكسری از ویژگی هاست .

آموزه شهروند منتظر به عنوان یك فرد: ساختار تعلیم و تربیت فرد در حوزه الف(

 -1آموزش های شهروند دینی باید بگونه ای باشد كه فرد از طریق این آموزه ها بتواند 

در عرصه تحكم پایه های مردم ساالری  -2ت داشته باشد. نسبت به همنوع خود عدال

متكی به خود بوده و مِن مستقلی داشته باشد، كه این خود از رشد  -3دینی گام بردارد. 
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ابتكاری قوی و اراده ای با مصمّم در زندگی داشته  -4وتعادل قابلیت ها نشات می گیرد. 

 حق شناسی و حرمت گذار باشد. -5باشد. 

شرایط  -1شهروند منتظر به عنوان یك عضو از خانواده: اینگونه می باشد كه  آموزهب(

و فضای خانه را به صورت جایگاهی در آورد كه سرشار از رفتارهای اخالقی و معنوی باشد. 

فضای خانه و -3خانه را برای آرامش و آسایش و فضای تعامل بایكدیگر مهیا كند.  -2

واده ایجاد می كند به سمت تعلیم و تربیت یا اجتماعی تعامالتی كه با سایر اعضای خان

ارتباطات انسانی را به  نحو احسن در فضای  -4شدن دینی و مهدویت باوری سوق یابد. 

 خانواده گسترده كند، و معاشرت خود را بسط دهد و از آن حظّ معنوی ببرد.

باید  -1ین مولفه آموزه های شهروند منتظر به عنوان یك عضو از جامعه: بر اساس اج(

ساختار آموزش شهروندی از بعد تربیتی به گونه ای باشد كه فرد یك عضو كارگزار متعهد 

دینی باشد و بخشی از اوقات خویش را صرف  بسترسازی تفكرات مهدی باوری نماید تا از 

یك عضو  -2این طریق بتواند به توسعه پایدار جامعه اسالمی موعود باوری كمك نماید. 

زیستن ه شهروندی به گونه ای آموزش می بیند كه روحیه خدمت به جامعه را در بهجامع

دیگران در خود تقویت كند و به نوعی مددكار مؤثری برای حل مسائل و پیامدهای زندگی 

شهروند یك جامعه باید ارزش های دینی كه منجربه اخالق و رفتار  -3دیگران باشد. 

باید روحیه آینده  -4د و به آن ها احترام گذارد. معنوی مثبت شده در خود تقویت كن

نگری و نقادانه ای نسبت به فعالیت های فرهنگی جامعه اسالمی داشته باشد و باید در 

 جهت رشد و بالندگی این نظرگاه ها اهتمام زیادی ورزد.

-1د در جامعه جهانی: این است كه آموزه های شهروند منتظر به عنوان یك فرد متعهد(

خواه كرد و به عشق جاودانه نسبت به دین، ملت، تاریخ و فرهنگ تمدن روندان را وطنشه

شهروندان را برای احتذام گذاشتن و  -2جامعه ای كه در آن زندگی می كند سوق داد. 

حفظ میراث دینی، فرهنگی، نمادهای ملی جهانی آموزش داد و حتی نگهداری آثار 

باید نهادهای آموزشی مروج ویژگی ها  -3یت كرد. گذشتگان و دستاوردهای آنان را تقو

و هنجارهای عالی، ملی و بین المللی در بین شهروندان و به نوعی حرمت گذاری و متعهد 

به ارزش های انسانی و پذیرش قبول مسئولیت های ملی و جهانی در بین شهروندان را 

 تقویت نمایند.
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هروند منتظر به عنوان یك واقعیت حال با توجه به این فرایندها، هدف از آموزش ش

 تربیتی درجامعه ایران اسالمی حال حاضر اینگونه است كه:

هدف توسعه و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی است كه الزم است -1

 برای شهروند آگاه و مسئولیت پذیر در یك جامعه منتظر  حركت نماید.

هادهای آموزشی باید  شهروندان منتظر را نیت در حوزه دانش نظری این است كه ن -2

به درك از فعالیت های  دینی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح مصرف و حفظ امنیت واقف 

نمایند و نسبت به فرایند تصمیم گیری در مشاركت های اخالقی و معنوی و درك شناخت 

 واقعی آگاه كنند.

د مهارت هایی از جمله هدف در حوزه دانش عملی این است كه، این نهادها بای -3

اطالعات و كاربردهای فرایند پژوهشی و تحقیق، فناوری اطالعات و ارتباطات و... را آموزه 

 های شهروند منتظر را بسترسازی و جامعه پذیر نمایند. 

نیت در حوزه ارزش های فرهنگی و دینی این است كه نهادهای آموزشی هر جامعه  -4

ای باید با توجه به بعد ملی و جهانی در بین شهروندان منتظر عشق ورزی به مذهب، 

سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ آن جامعه را همراه با نگرشی مثبت بسط دهند، عالوه 

ند منتظر در یك جامعه مردم ساالری دینی گام بر این به توسعه ویژگی صفات شهرو

بردارند تا از این طریق بتوانند یك شهروند فعال و مطلع در اجتماع خود نسبت به جامعه 

 ملی و جهانی را تربیت نمایند.

با توجه به چنین موارد و اهدافی كه در مورد ابعاد تربیتی آموزه های شهروند منتظر    

 -آموزش عالی -یان كردیم، شوراهای عالی آموزش و پرورشدر جامعه اسالمی ایران ب

 -كمیسیون آموزشی مجلس، كمسیون های تشخیص مصلحت نظام -انقالب فرهنگی

صاحبنظران و اندیشه ورزان تعلیم و  -معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

ام تربیت تربیت، متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی و... باید سند اصول حاكم بر نظ

شهروند منتظر را در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه مان تدوین كنند؛ در این سند 

ویژگی های شهروند مطلوب، فعال و ایده آل ایرانی و اسالمی را به عنوان فردی در منظومه 

خانواده، جامعه محلی و ملی و سرانجام جامعه جهانی منتظر به موعود و منجی بشریت 

سوی دیگر توسعه همه جانبه و پایدار جامعه مان بستگی به حضور فعال  ترسیم كنند. از
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شهروندانی آگاه و توانمند علمی و مهارتی الزم را برای توفیق در زندگی اجتماعی و فردی 

در عرصه های سازندگی دارد. الزم است برای تربیت این چنین شهروندانی در برنامه های 

آموزشی در تمام سطوح یك تجدید نظر اساسی  درسی مدارس، دانشگاه و كانون های

شود، و نقش آموزش های رسمی را در ارتباط با تربیت شهروند منتظر و فرایند آن به 

 عنوان یك واقعیت پررنگ تر كرد.

 

 آموزه های شهروند منتظر به عنوان یک واقعیت سیاسی

یاسی حاكم بر جامعه آموزه های شهروند منتظر از بُعد سیاسی در واقع توسط نظام س

تعیین و مشخص می گردد. در واقع آنچه كه حاكمیت می خواهد در نهادهای آموزش به 

عنوان برنامه های درسی و غیر درسی به شهروندان یك جامعه از  ارائه نماید، از همان 

دوران كودكی آغاز می گردد و حتی سایر نهادهای اجتماعی هم با توجه به ساختار سیاسی 

دهد. حاكمیت از طریق آموزه های بر جامعه به شهروندان این آموزه ها را اشاعه میحاكم 

دینی الگوهای توسعه سیاسی جامعه كه همان آگاهی و باالبردن سواد سیاسی شهروندان 

به منظور نهادینه ساختن الگوهای انسجام و همبستگی  معنوی از یكسو و تعمیم پذیری 

 ب منابع می باشد، را مد نظر دارد.الگوهای مشاركت و توزیع مناس

آموزه های شهروند منتظر از بُعد سیاسی و مدنی به عنوان یك واقعیت به تعلیم 

راهكارهای ایجاد وحدت، حفظ یگانگی و انسجام اخالقی همه جانبه شهروندان می پردازد 

كه این مسئله موجب رشد هویت دینی در بین شهروندان شده است. از سوی دیگر این 

آموزه ها از طریق شرایط بسیج سیاسی در جامعه نظیر شركت در انتخابات، عالقمندی به 

مطالب سیاسی و پیگیری امور سیاسی نقش شهروند فعال سیاسی منتظر را در بین افراد 

 شهروندان ارتقاء می بخشد.

آموزه های شهروند منتظر در ارتباط با جامعه پذیری سیاسی به بسترسازی جامعه 

كمك شایانی خواهد كرد، براساس این آموزه ها شهروندان گرایشات، نگرش ها،  منتظر

دانش و معیارهای سیاسی خود را به نسل های بعدی انتقال داده یا در تعامل قرار می دهند. 

در واقع این آموزه ها جهت گیری های را از بُعد سیاسی برای شهروندان ایجاد می كند. 

آگاهی شهروند از نظام سیاسی و باور به این نظام و نقش  جهتگیری شناختی، یعنی -1»
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جهت -3 ن نسبت به نظام سیاسیجهت گیری عاطفی یا احساسات شهروندا -2های آن 

گیری ارزیابی كه مربوط به برداشت ها و قضاوت های شهروندان نسبت به موضوعات 

 «د بررسی قرار می دهد.اسی را مورسی

از بُعد سیاسی شامل بخشی از نظرات و رفتارهایی است كه در جهت  آموزش شهروندی

تداوم نظم سیاسی و دینی جامعه به اعضاء تعلیم داده می شود و موجب انتقال به نسل 

های بعدی می گردد؛ تا از این طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی جامعه منتظر صورت 

ت فرهنگ سیاسی و ساختارهای گیرد. آموزه های شهروندی از منظر سیاسی با ثبا

ها، نگرش ها و اجتماعی در طول زمان رابطه دارد؛ و هر نظام اجتماعی می كوشد تا ارزش

 دیدگاه های ضروری را برای تداوم نظام سیاسی خود به شهروندان منتقل كند.

آموزش شهروند سیاسی در هر جامعه ای هدفش پرورش سیاسی، شكل دادن رفتارهای 

نوجوانان به اقتضای قالب های اجتماعی و سیاسی است، به عبارت دیگر پرورش  كودكان و

سیاسی از طریق آموزش شهروندی فراگردی است كه شخص از طریق آن جهت گیری 

سیاسی اساسی خود را در محیط جامعه كسب می كند. در واقع آموزش شهروندی سیاسی 

ش های نظام سیاسی جامعه است. و پرورش آن یعنی جذب و درونی كردن هنجارها و ارز

شهروند سیاسی یك جامعه از طریق آموزش های الزم با مسئولیت های خودآگاهی ملی 

و وفاق سیاسی آشنا می گردد. آموزش شهروندی از نگاه سیاسی دارای چنین كاركردهایی 

جامعه پذیری سیاسی شهروندان و آشنا سازی با فرهنگ  -1»در هر جامعه است. 

ایجاد یگانگی سیاسی  -3گزینش جذب و آموزش رهبران و كارگزاران سیاسی  -2سیاسی

ایجاد زمینه برای تشكیل سازمان هایی كه در جامعه نقش های سیاسی ایفاء  -4در جامعه 

 «. می كنند و...

 

 آموزه های شهروند منتظر به عنوان یک واقعیت فرهنگی

فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم دارد، این مؤلفه آموزه های شهروند منتظر با ارتقاء 

در جهت دادن رفتار شهروندان و كیفیت مشاركت آنان در امور جامعه دینی به عنوان یكی 

از الزامات اساسی سرمایه دینی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش مؤثر دارد. 

مراه با عناصر كلیدی در واقع آموزه های شهروند منتظر به عنوان یك واقعیت فرهنگی ه
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آن همواره در طول زندگی اجتماعی انسان كه به استقرار فرهنگ می انجامد نقش بارزی 

می تواند داشته باشد. امروزه این آموزش ها در تعیین جایگاه فرد در جریان توسعه یافتگی 

 دینی در بستر جهانی شدن از  مهمترین ضرورت های دستیابی تلقی می گردد.

وند منتظر یك آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخالق و روابط اخالقی دارد. آموزش شهر

این عنصر فرهنگی عالوه بر زمینه های سیاسی بر روابط اخالقی بین اعضای جامعه و 

شرایط یگانگی و همبستگی معنوی و اخالق مدنی ناظر است. این مؤلفه آموزشی با  مشوق 

هد و مسئولیت پذیری همراه است. آموزش هایی چون احساس برادری، نوع دوستی، تع

كند در واقع باید به های شهروند منتظر در بعد فرهنگی اشاره به اخالق شهروندی می

آموزه هایی دینی و فرهنگی پرداخت كه شهروندان در یك شهر نسبت به نهادهای 

زش آمو»اجتماعی، شهروندان باید اجرا نمایند. آموزش شهروندی از بعد فرهنگی شامل 

مجموعه ای از هنجارها و ارزش هایی می شود كه انعطاف پذیری بسیاری دارند و این امر 

ناشی راز وجود تفاوت ها و تنوعات فرهنگی است كه در جامعه شكل می گیرد، از نظر ترنر 

آموزش فرهنگ شهروندی ارتباط به مشاركت فرهنگی افراد جامعه دارد و باید شهروندان 

فرهنگ عمومی جامعه آموزش بینند و خود را مسئول بدانند و در در امور مربوط به 

 « گسترش آن مشاركت نمایند.

مفاهیم كلیدی كه در حوزه فرهنگ آموزه های شهروند منتظر باید به آن توجه بسیاری 

هنجارپذیری الگوهای  -قانونمند بودن شهروندان -مسئولیت پذیری شهری" كرد شامل

است در واقع این مفاهیم فرهنگی را می توان از همان آغاز  "معنوی و اخالقی  شهرنشینی

كودكی درونی كرد. اگر به این مؤلفه های آموزش توجه نشود هر جامعه ای با هزینه های 

بسیاری روبرو خواهد شد و ناچار هستیم دائم كنترل اجتماعی را بر شهروندان افزایش 

 رهنگی و اجتماعی بسیاری را با خود بوجود می آورد.دهیم كه این مسئله پیامدهای ف
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 راهبردها و راهکارها آموزش شهروندی

الف: ضرورت ایجاد یك دیدگاه اخالقی و فرهنگی مهدویت باوری در آموزش های  

 رسمی و غیر رسمی شهروندان 

ب ب: برای اینكه آموزه های شهروند منتظر با تمام ابعاد آن به عنوان یك واقعیت اجتنا

ناپذیر در اذهان شهروندان از همان دوران كودكی تا بزرگسالی نهادینه گردد، باید همواره 

كه پایه های قدرتمند ساختار  "و... -سیاسی -اجتماعی -فرهنگی -اخالقی"از منابع 

فرهنگی را در بین شهروندان تقویت می كند مورد توجه برنامه ریزان و متخصصان اجرایی 

 ری جامعه قرار گیرد.مدیریت سیاسی و شه

پ: باید آموزه های متنوع شهروند منتظر را برای تمام سطوح شهروندی متناسب با 

به صورت رویكردها و برنامه  "دینی و... -سیاسی -اقتصادی -روانی -اجتماعی"نیازهای 

 اجرا كرد. "میان مدت و كوتاه مدت -بلند مدت"ریزی های 

 "سیاسی -حقوقی –روانی  -اجتماعی -فرهنگی"ت: ضرورت باز آموزی تعالیم 

شهروندی در حوزه دانش های علوم انسانی از طریق برنامه ریزی های علمی و تخصصی 

كارگاه های آموزشی  -همایش ها -در طی سال به صورت مستمر در قالب هم اندیشی ها

 برنامه های آگاه سازی ایجاد كرد. -انتشارات -و عملی

منطقه ای و حتی  -ش های خردنگر در سطوح محلیث: تالش در جهت هدایت پژوه

كالن نگر در سطح ملی برای شناخت ساز و كارهای پارامتری آموزه های دینی در قالب 

و تالش برای ارائه راه كارهای عملی و  "فرهنگی و روانی -اجتماعی -پرورشی -تربیتی"

 است.كاربردی آموزش های نهادینه شده شهروندی امری ضروری برای جامعه 

ج: باید در آموزه های شهروند منتظر برای هر سطحی از شهروندان به نیاز سنجی هویتی 

 شهروندان توجه شود.

چ: درآموزش های شهروندی  منتظر باید ابعاد مختلف آموزه های شهروندی به موزات 

 هم در جهت تكامل بخشیدن به زندگی اجتماعی شهروندان تاكید شود.

ریزی های درسی و غیر درسی كه از سوی نهادهای آموزشی و كانون ح: باید در برنامه 

های آموزشی در حوزه شهروندی شكل می گیرد به مؤلفه های درونی و بیرونی فرهنگ و 

 اخالق شهروندی توجه گردد، تا از این طریق پایه های فرهنگ شهروندی را تقویت كرد.
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و قومی در زندگی اجتماعی و فرهنگی  خ: با توجه به اینكه جامعه ایران از تنوع فرهنگی

برخوردارست، باید آموزه ها را یك سازه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت كه متناسب با 

 رویكردهای ارزشی،بومی، و محلی آن خرده فرهنگ شهروندی باشد.

كه جامعه روبرو  "فرهنگی  -سیاسی -اجتماعی -تكنولوژیكی"د: با توجه به تحوالت 

زه های شهروندی را پدیده ای پویا و دگرگون  متناسب با شرایط جهانی است باید آمو

 دانست و دائماً به بازتولید فرهنگی و اجتماعی این مؤلفه توجه و اهتمام خاص داشت.

 -فرهنگی -سیاسی -حقوقی"ذ: باید در برنامه ریزی های آموزش شهروندی ابعاد 

و كامل از شهروندی مدنظر قرار  شهروندان برای رسیدن به یك تعریف جامع "اخالقی

 گیرد.

ر: در آموزش شهروندی از سوی نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی سرفصل های 

مسئولیت پذیری  -مردم ساالری -ظلم ستیزی -عدالت طلبی"فرهنگ انتظار چون 

مورد حمایت و تعلیم  "مشاركت همه جانبه و... -حمایت اجتماعی -مددیاری -مدنی

 ت وقت و مدیریت شهری قرار گیرد.ازسوی حاكمی

 -سیاسی اجتماعی"های اخیر آموزه های شهروندی در جامعه در عرصه های ز: در دهه

امری ضروری است كه تمام دستگاه های رسمی و غیر رسمی جامعه  "اخالقی و فرهنگی

فرهنگی خاصی  -باید در اهتمام ویژه به این آموزش ها سرمایه گذاری های اجتماعی

 بنمایند.

شهروندی پدیده ای پویا ست پس الزم است در جهت  ژ: با توجه به اینكه آموزش

شهروندی فعال در تمام زمینه های اخالق شهروندی تمام دستگاه های اجرایی بر پایه 

 فعالیت و سرمایه گذاری كنند.  "جهانی –ایرانی  -ایدئولوژی اسالمی"آرمان های 

 "شكوفاییخود -ابتكارها -خالقیت ها"آموزش های شهروندی باید در راستای س:

 شهروندان و رفع نیازهای پایدار و همه جانبه شهروندی صورت گیرد.
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 نتیجه گیری

آموزه های شهروند منتظر منجربه به تحكیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های 

شهروندی جامعه اسالمی در جهت استحكام مردم ساالری دینی و مشاركت پایدار 

خواهد شد. این مؤلفه ضامن بقاء و تداوم حیات دینی شهروندان در انقالب اسالمی ایران 

و میزان توسعه همه جانبه جامعه اسالمی دهه چهارم انقالب )عدالت و پیشرفت( می گردد. 

چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئوالنه را از نظر 

ورد؛ نقش دیگر این مؤلفه ارائه معنوی و اخالقی در بین شهروندان منتظر بوجود می آ

ملی و جهانی خواهد بود.  -اطالعات و آگاهی در مورد مسایل جامعه منتظر در ابعاد محلی

چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات 

ین طلبی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی است. این آموزه ها به روابط معنوی و اخالقی ب

افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای 

گردد. در واقع آموزش آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروند منتظر فعال می

شهروند محوری انتظار در جامعه اسالمی و جهانی باعث این شده كه تمام اعضای جامعه 

رت معنوی برخوردار باشند؛ و ضمن برخوداری از احترام از حس شهروندی مثبتی بصو

ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بهره مند گردند. یادگیری 

پارامترهای آموزه های رفتار شهروند منتظر به افزایش كیفیت زندگی جمعی و تقویت 

منتظر در  سرمایه دینی در زندگی كمك شایانی خواهد كرد. آموزش رفتارهای شهروند

افزایش كیفیت عملكرد سازمان های مردم ساالری دینی در جهت بسترسازی جامعه 

منتظر بسیار اثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخالق معنوی و بسط همبستگی دینی 

ملی و جهانی كمك خواهدكرد، آموزش شهروند منتظر بخشی  -یك جامعه در سطح محلی

در واقع دولت و نهادهای قانونگذار، از طریق این آموزه ها  از وظایف مدیریت جامعه است،

و مهارت های زندگی جمعی و شناخت اصول معنوی مدیریت جامعه نقش بارزی در تربیت 

 شهروندان خواهند داشت. 

آموزش شهروند منتظر به عنوان یك واقعیت اجتماعی از مؤلفه های نظام جامعه اسالمی 

ردم ساالری دینی در عصر حاضر می باشد. این اموزه ها به و شاخص كلیدی برای تحقق م

امتناع "عنوان یك واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه ایران در قالب سه شكل 



22 

 

رشد كرده است. فرایند آموزش  "ایجاب شهروندی"و  "امكان شهروندی"و "شهروندی

كه در هر دوره ای  شهروند منتظر به عنوان یك واقعیت تربیتی شامل مقتضیاتی است

كنند ارائه ازجامعه باید به افراد آن جامعه كه عضویت دارند و مطالبات معینی را دنبال می

 داد.

درواقع زمینه های اصلی و شكل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت 

تاریخی، موقعیت دینی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام فرهنگی و ... می باشد. در واقع 

ر تحوالتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یك سابقه و سی

قدمت تاریخی بسیار غنی برخورداراست. آموزش شهروندی از بُعد سیاسی در واقع توسط 

نظام سیاسی حاكم بر جامعه تعیین و مشخص می كند. حاكمیت از طریق آموزش شهروند 

كه همان آگاهی و سواد سیاسی شهروندان به منظور منتظر الگوهای توسعه سیاسی جامعه 

نهادینه ساختن الگوهای انسجام و همبستگی اخالقی از یكسو و تعمیم پذیری الگوهای 

باشد را مد نظر دارد. آموزش شهروند سیاسی در هر جامعه ای هدفش مشاركت پایدار می

قالب های اجتماعی  پرورش سیاسی، شكل دادن رفتارهای كودكان و نوجوانان به اقتضای

و سیاسی است، این آموزه ها با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مسقیم دارد، این مؤلفه 

در جهت دادن رفتار شهروندان و كیفیت مشاركت آنان در امور جامعه به عنوان یكی از 

الزامات اساسی سرمایه  معنوی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش موثر دارد. 

روندی یك آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخالق و روابط اخالقی دارد. این آموزش شه

عنصر از شهروندی عالوه بر زمینه های سیاسی بر روابط اخالقی بین اعضای جامعه و 

شرایط یگانگی و همبستگی اجتماعی و اخالق مدنی ناظر است. با توجه به این موارد در 

ی اشاعه آموزه های شهروند منتظر را ارائه سطور ذیل بخشی از راهبردها و راهكارها

 خواهیم داد.
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