
 اسفندیار ضیائی

 گیالنپرورش فکری معاون فرهنگی کانون 

 

 «کودکان،شهروندان خاموش»

 

  «شهروند وحقوق شهروندی» 

درسراسرجهان به وجودآورده ،درسبک زندگی افراد  را تغییرات بسیاری،شدن زندگی  تر گسترش وپیچیده

،حقوق وتکالیف اجتماعیگی شیوه زندرابطه با در جدیدمباحث مسائل وطرح منجر به  که این مهم است

 وپاسخ به این سوال که  است"وحقوق شهروندی دشهرونموضوع  "آن موارد، یکی از که  آنهامطرح ساخته 

 .شهروند کیست وتفاوت شهروند باشهرنشین چیست؟ موضوع داغ زندگی امروزی است

می " شهرنشینی"ته ی شهروندی رادر قالب پیشرفو است( city)از مشتقات شهر(:  citizenship)شهروندی

وبه مسئولیت شته یکدیگر احترام گذاشهرنشینان به حقوق هنگامی که  به باور برخی از کارشناسان،که  دانند

 .می یابندارتقاء"شهروند"های خویش در قبال شهر واجتماع عمل نمایند به 

به ایالت وکشور اماپس ازآن مفاهیم خود را،شهروندی تاپیش از این در حوزه اجتماعی بررسی می شد

 .بسیاری به شهروندی جهانی نیز می اندیشند ه،گسترش داده است،اگرچه امروز

عضورسمی یک  ،یک شهروند.شهروند در نگاه امروزی کاربردها ومفاهیم  مختلفی پیداکرده است  

یرد در نظرمی گشهروند برای این دیدگاه،حقوق ومسئولیت هایی راکه بالطبع  ویایک کشوراست شهر،ایالت

روابط بتواند  نیازمندوجودمقرراتی است که  ازنظرحقوقی،جامعهزیرا.که درقانون پیش بینی وتدوین شده است

ازاین .موردتوجه  وساماندهی قراردهد تجاری،اموال،مالکیت،شهرسازی،سیاسی وحتی مسائل خانوادگی را

ن دربرابر یکدیگر شهری موضوع حقوق شهروندی،روابط مردم شهر،حقوق وتکالیف آناگاه روازدید

اداره امور  همچنین نحوه .می باشدآن  مربوط بهوظایف درانجام ف اهددستیابی به ا اصول ورعایت و

که منشعب از حقوق اساسی  است به عنوان مهمترین اصولی  هروکیفیت نظارت بر رشد هماهنگش

یف ومسئولیت های درواقع حقوق شهروندی آمیخته ای است ازوظا.بوده وباید بدان توجه نمودکشور

که اتالق می شودحقوق وامتیازاتی به  همچنین.شهروندان درقبال یکدیگر ،شهرودولت یاقوای حاکم ومملکت

،دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشدکه (ها شهرداری)وظیفه تامین آن حقوق برعهده میران شهری

 .می شود نامیده"حقوق شهروندی"مجموعه این حقوق ومسئولیت ها،

 

 «پیشینه حقوق شهروندی در ایران»

رعایت حقوق شهروندان از درحقیقت .حقوق شهروندی درایران به حدود یکصد سال قبل بر می گرددپیشینه 

اگر چه با افت وخیزهایی همراه .باروندی روبه رشدگسترش یافت شده وبتدریج  آغازانقالب مشروطه ابتدای 

پس از یک دوره دراز ازتاریخ سرزنده وپویا نبودو تحقق آن بودو هیچگاه متوقف نشد ،اما در هیچ گذاری 

خواستار اعطای حقوق بیشتری ازسوی دستگاه  که از بزرگان روحانیهمزمان باعنایت عده ای مدت رکود 

توانست گام های ارزشمندی  عدالتخانه وپس از چندی مجلس شورای ملیتاسیس  اب بودندحاکم به مردم 

توان دستگاه حاکم را از نظر  ،ایجاد عدالتخانه به عنوان نمونه  .ندی برداردرادرجهت احقاق حقوق شهرو

اما با .نمودتعدی به مردم کم کرد ودرواقع قضاوت مردم ازوضعیت سلیقه ای به وضعیت قانون مند تبدیل 

درهمه پرسی فروردین (ره)امام خمینی  حضرتبه رهبری 75بهمن 22دراسالمی  پیروزی انقالب

جمهوری اسالمی  بهشکل حکومت کشور،درصدکسانی که حق رای داشتند 2/85رای مثبت باشمسی 3175

ومجلس خبرگان ،متشکل از نمایندگان مردم کارتدوین قانون اساسی رابراساس بررسی تغییر پیدا کرد

دردوازده فصل عنوان شده بودپیشنهادهایی که ازسوی گروههای مختلف مردم  تمامی پیشنهادی دولت و

 شمسی3135البته قانون اساسی جمهوری اسالمی درسال.به پایان رساند تدوین و تادوپنج اصلویکصدوهف

درحال حاضرمشتمل برچهارده فصل که بوجودآمد آن  شدوتغییراتی دربرخی اصول بازنگری

 .ویکصدوهفتادوهفت اصل می باشد



ابعاد وجودی انسان ،حقوقی  قانون اساسی جمهوری اسالمی باتکیه بر جهان بینی وایدئولوژی الهی وباشناخت

رابرای فردبرشمرده که باتوجه به آنها می تواند شناخت وبصیرت انسان رابرای ایجادارتباط درست ومنطقی 

قوه مقننه  اگرچه .دیدوموجب سالمت واعتدال جامعه گرددادافزایش بادیگر افرادجامعه بادولت وهمچنین 

احیاء دادسراها،ایجادشوراهای  باریه وقضائیه کشور مج ایوقو حقوق شهروندی  جهت تصویب قوانین در

،بحث ،امامهمترین مسئله گامهای خوبی رابرداشته اند....حل اختالف ،بحث تکریم ارباب رجوع درادارات و

می ....شناخت ورعایت حقوق همه شهروندان جامعه توسط مردم،دولت مردان ونظام های اداری،قضائی و

 .یردکه بایدموردتوجه قرارگ باشد

مردم ایران ازهر قوم وقبیله ای که باشند ازحقوق مساوی "قانون اساسی38مطابق اصل درواقع،

همه ی :"دراصل بیست نیز آمده است".سبب امتیاز نخواهد بود ااینهبرخوردارندورنگ،نژاد،زبان ومانند

افرادملت اعم اززن ومرد یکسان درحمایت قانون قراردارندوازهمه ی حقوق 

درهمین اصل ."ندمی باشی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بارعایت موازین اسالم برخوردارانسانی،سیاس

حمایت مادران ."عالوه برحقوق زن ومادران وخانواده ،از حمایت کودکان بی سرپرست نیز صحبت شده است

 ."بخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزند وحمایت ازکودکان بی سرپرست

در خصوص حق حاکمیت ملت ،اداره کشور بااتکاء به آرای  (13و28و23و22و21و22و3)در اصول 

 .عمومی وآزادی مطبوعات وانتخاب شغل،تامین اجتماعی وآموزش وپرورش رایگان نیز صحبت شده است

قانون اساسی جمهوری .دیده شده اند مقوله ایست که به آن پرداخته می شوداما کودکان در کجای قانون اساسی 

کودکان بی "کودک راتعریف نکرده است لیکن در اصل بیست ویکم خود از واژه اسلمی ایران اگر چه 

کلیه قوانین ومقررات "که به نظر میرسد باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی که  نموده استفاده "سرپرست

مدنی ،جزایی،مالی،اقتصادی ،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر اینهاباید براساس موازین اسالمی باشد 

انین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص آن وین اصل به اطالق یاعموم همه ی اصول قانون اساسی وقوا

مل می اراش انکودکچه گروه سنی از"بی سرپرست"واژه ی  برعهده شورای محترم نگهبان است ، اینکه 

برای آن لیکن می توان این تعریف را.نشده استرویه یکسانی در قوانین ومقررات مشاهده  تاکنونشود 

کودکی دراین اصل قانون اساسی همان صغیر وطفل شرعی راشامل می شود که به سن بلوغ درنظرگرفت که 

 .نرسیده باشد

 

 کودک کیست؟

ازنظر :"ملل کودک راچنین تعریف میکند ماده یک پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان

مگراینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد .ستسال سن ا35پیمان نامه منظورازکودک هرانسان کمتراز

 ."کودک،سن کمتری تعیین شده باشد

،ازجمله استدر نظر گرفته  را سنین متفاوتی،برای امور مختلف  پایان دوره کودکی، طبق قوانین ایراناما

 .سال تمام است37سال ودر پسر 31درمورد ازدواج پایان کودکی در دختر 

قانون مجازات 28مطابق ماده .سال تمام است37سال ودر پسر8ودکی دردختر درموردمسائل کیفری پایان ک

بلوغ شرعی طبق قانون مدنی در .اسالمی منظور از طفل کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده است

درمورد مسایل کارگری ،پایان کودکی دردختروپسر به یکسان .سال تمام قمری است 37سال ودر پسر8دختر

درموردحقوق سیاسی .می باشدسال ممنوع 37بق قانون کاربه کارگماردن افرادکمترازسالگی است که ط37

سالگی پایان می پذیرد 35وشرکت درانتخابات،دوران کودکی در دختر وپسریکسان وباورود به سن 

 .سالگی است35درمورداخذگواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری ونیز استخدام کشوری پایان کودکی ،

 

 

 

 



 «حقوق شهروندیکودک و»

که  می آید که این تصور بوجود ،شده استدر کلی مطرح گاه آنق« حقوق شهروندی» و « شهروند » مقوله 

حال آنکه .ه شهروندان نیازهای یکسان دارند و یا توانایی آنها برای مطالبه خواسته هایشان برابر استمه

قوق خوددفاع واز مزایای آن بهره مند کودکان به علت برخورداری از ویژگی های خاص،نمی توانند ازح

اگرچه تفاوت دیدگاه به نسبت  کودک وبزرگسال درزمینه اجتماعی،سیاسی ودارابودن نیازها،مطالبات .شوند

وویژگی های خاص این رده سنی و معیارهای جهانی برای رشد ،پرورش وتفاوت های فرهنگی درنیازسنجی 

اما اهمیت توجه به حقوق کودک   ساخته،فاوتی را مطرح  این قشرازجامعه،حساسیت هاونقطه نظرات مت

وجود کنوانسیون حقوقی مستقل برای وباتوجه به همین مولفه ها ترنموده را حتی  بیش درجوامع بشری 

ودراولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس ازجنگ جهانی  کودکان ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده

ه علت پیامدهای جنگ وآسیب هایی که از این راه برکودکان وارد آمد توسط بمیالدی  3822اول ودرسال

برای کودکان جنگ زده وآواره  جامعه بین الملل در ژنوتنظیم شد که بیشتر در زمینه تغذیه،بهداشت،مسکن

پس از آن در اعالمیه جهانی حقوق بشر . وحمایت آنان در برابرآسیب های جسمی وروانی ناشی از جنگ بود

به تصویب رسید به طورمحدود به حقوق کودکان اشاره شد اماوضعیت خاص میالدی 3825در سال  که

کودکان وتضییع حقوق آنها به ویژه درمخاصمات مسلحانه وآسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی 

 ودر سال .دوم،ضرورت توجه به حقوق کودکان وحمایت ازآنان رادریک سند مجزا وخاص مشخص کرد

جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی پیش نویس موقت اعالمیه میالدی 3878

واجتماعی سازمان ملل ارائه شد وموردتصویب قرارگرفت که در واقع اساس وبنیان کنوانسیون حقوق کودک 

یجاد نمی کرد تعهداجرایی برای دولت های جهان امیالدی 3878اما از آنجا که اعالمیه .نمودراپی ریزی 

به وضوح شاهد تضییع  وازسوی دیگر جهان وارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد رانداشت

حقوق کودکان بود،به طوریکه گزارش های تکان دهنده ای مبنی برافزایش استثمار وسوءاستفاده ازکودکان 

رامطرح کرد که  ایت از کودکانساز وکارهای ویژه برای حممیالدی  3855وجودداشت،دولت لهستان درسال

طی قطعنامه ای  میالدی3858سرانجام پس از ده سال بحث وگفتگو بین دولت ها،پیش نویس مذکور نوامبر

کشور به مرحله اجرا 23باتصویب میالدی 3883ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودرسال  72در 

میالدی  3885یرفتند؛به طوری که درسال وکم کم کشورهای دیگر نیز آن را پذ( 3152 :7-3مصفا،.)درآمد

مورد تصویب  آن را-مشروط یاغیرمشروط-تقریبا تمامی کشورهای جهان به صورت های مختلف

 ( 3155قاسم زاده،.).)ویاتقاضای پذیرفتن آ نرا برای سازمان ملل ارسال داشته انددقراردادن

وق کودک راامضاء کرد ودر اسفند ماه پیمان  جهانی حقشمسی   3153مهرسال 32درتاریخ نیزدولت ایران 

این الحاق مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون . سیون حقوق کودک ملحق شدنبه کنواشمسی  3152

درهرمورد وهرزمان درتعارض باقوانین داخلی وموازین اسالمی باشد یاقرارگیرد ،از طرف جمهوری 

  .ر جزءقوانین داخلی مامحسوب می شودضهرچند که درحال حا.اسالمی ایران الزم العاریه نباشد

 نیزدر اصل بیست و یکم قانون اساسی و هم چنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان همانطور که می دانیم  

 . پاره ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است

مه چهارم همچنین باتشکیل وزارت رفاه،هیات دولت به پیشنهاد این وزارتخانه وبراساس قانون برنا

رسیدگی به وضیعت  تبصره به تصویب رساندکه درآن2فصل،7توسعه،آیین نامه کودکان خیابانی رادر 

دستگاه ازجمله آموزش 33کودکان خیابانی بانظارت وزارت رفاه به عهده بهزیستی گذاشته شده است و

 .باتعریف وظایف بااین سازمان همکاری خواهند داشت....وپرورش ،صداوسیماو

در سکوت به زندگی در که کودکان شهروندانی هستند  مقدمه می توان به این تعریف نیزدست یافت که بااین

شهر می پردازند، آنها هنوز با بسیاری از مسائل اجتماعی پیرامون خود نا آشنا هستند و در ابتدای راه جستجو 

ان کوچک و آموزش مسائل بنابراین حمایت از حقوق این شهروند. و کشف محیط زندگی خود قرار دارند

 .مربوط به زندگی شهری به آنها باید در اولویت کار جامعه قرار گیرد

 



 «اسالم،کودک وحقوق شهروندی»

تقسیم ناپذیراست بوده وغیر قابل انتقال وحقوق شهروندی هدیه الهی وجزءحقوق ذاتی وفطری انسان محسوب می شود 

زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است وهرفرد در هر مکانی که .است،عناصر آن الزم وملزوم یکدیگر هستندوجهانی 

این مفاهیم امروزه جهانی شده وباشد واز هررنگ ،نژاد،جنس،زبان ومذهبی که باشد استحقاق برخورداری ازآن رادارد

 .ته استبیش از گروه های دیگر مورد توجه قرار گرف کودکان   واما دراین میان حقوقوارزش معنوی پیداکرده 

با اینکه تاسال .امروزه کودکان ونوجوانان در بیشتر نقاط جهان اکثریت جامعه راتشکیل می دهند

ازتعداد افراد جوان در کشورهای پردرآمد کاسته شده و گروه کودکان در کشورهای روبه رشد افزایش 2333

رگذاشته وهمین مساله سریع براوضاع زندگی آنها در همه جا تاثی ،چشمگیری داشته ،امااین تحوالت

آسیبب پذیر ترین گروه جامعه انسانی ، نخستین کسانی هستند  کودکان.برضرورت توجه کودکان افزوده است

که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواریها، فشارها و مشکالت ناشی از زندگی بزرگترها قرار می گیرند و 

 .آنها را تحمل می کنند

حق الولد » بیشترین مسوولیت در قبال کودک  بر دوش والدین است که به آن  ،درآموزه های آسمانی  اسالمی

می گویند، زیرا کودک ، برکت خانه ونعمت و حسنه ای است که خداوند به پدر ومادر ارزانی « علی الوالد

 .بدانیمقدرجایگاه او را  بایداز این رو و نموده

و » : زایای معینی دارند، چرا که خداوند می فرمایند در اسالم همه کودکان اعم از دختر و پسر حقوق و م

در حالی که خشم خود را فرو می خورد . هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده دهند ، چهره اش سیاه می شود

و از بدی آنچه بد و بشارت داده شده، از قبیله خود روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در 

 (. 78و  75: نحل . ) «نش کند؟ و چه بد داوری می کنند خاک پنها

کودکان غنچه های نشکفته ی امروز . در آموزه های دین مبین اسالم ،آموزش کودکان مهم نگاشته شده است-

همه ی افرادجامعه دربرابرآن هامسئول وموظفند وهرگونه مسامحه وغفلت درامر .وگل های زیبای فردایند

آموزش وپرورش کودکان ازمسائل .خسارت جبران ناپذیری برآینده جامعه اسالمی استسرنوشت آنان منشاء 

پدرومادر،معلمین ومربیان ،زمامداران همگی در باره ی زندگی کودکان .مهم وحیاتی جامعه ی اسالمی است

هر مسئولند مگر نه اینکه دانشمندان،مدیران وسربازهای آینده کشور همین کودکان امروزاند،پس هرکس در

برای رشد وشکوفایی این استعدادها وحفظ ونگاهبانی این اندوخته ها باید کوششی پیگیر  مقام وموقعیتی

  .وتالشی مخلصانه داشته باشد

 

 «کودک و حقوق شهروندی  ،خانواده» 

خانواده اجتماع کوچکی است که کودک از بدو تولد پا به آن می گذارد و به عنوان عضوی از این اجتماع 

شاد و سرشار  ایاست که در خانواده  این حق کودک. گروه حامی کودک استخانواده اولین . ته می شودپذیرف

 .از عشق و تفاهم زندگی کند

بسیاری از نقش خانواده و به خصوص مراقبت در سالهای اولیه زندگی کودک تا آنجا دارای اهمیت است که  

یا شکل گیری شخصیت در و جمله احساس امنیت ویژگی های شخصیتی کودک و احساسات و عواطف او از 

 .این دوره و در ارتباط با نزدیک ترین افراد زندگی یعنی والدین شکل می گیرد

است در چنین  الزمخانواده امین ترین و سالم ترین کانون برای رشد کودک محسوب می شود، از این رو 

قوق شهروندی و خطرات بی توجهی به قانون کانونی آموزش های اولیه برای هوشیاری کودکان در برابر ح

می تواند تأثیر بسزایی در آموزش های  فرهنگی وخوراک فکری در این عرصه تأمین محصوالت. ارائه شود

 .بگذارداولیه پیرامون حقوق شهروندی 

ز ا ،در نتیجه اولین گام برای در نظر گرفتن کودکان به عنوان شهروندانی فعال و دارای حقوق و تکالیف

مسلماً کودکانی که دارای والدین شاغل هستند  .درون خانواده و با ویژگی های خاص آن صورت می گیرد

کودکان دارند و یا کودکانی که والدین آنها در معرض بحران ها و صدمات اجتماعی و  سایرشرایط متفاوتی با 

لذا به نظر . زندگی می کنند دارند اقتصادی قرار دارند وضعیت متفاوتی نسبت به کودکانی که در شرایط آرام

آموزش خانواده و آگاه سازی آن از نقش با اهمیت خود در زمینه مسائل ،می رسد اولین و اصلی ترین گام 



و والدین اّولین مربیان کودک برای آموزش حقوق به این ترتیب خانواده می تواند اولین مدرسه و کودکان است

آشنا کردن کودکان با کتاب از سنین پایین و حتی سنینی  ،راههای آموزشیکی از  وو تکالیف شهروندی باشند

کتابهای مصوری در اختیار کودکان  دراین سنین، الزم است. باشد که سواد خواندن و نوشتن وجود ندارد 

برای آموزش حقوق شهروندی و رعایت قانون مداری قرار گیرد و محتوای کتاب ها با زبانی کودکانه توسط 

باید در دوران ابتدایی چکیده ای از قوانین مرتبط با این حقوق در همچنین  .والدین و مربیان آموزش داده شود

دکان از ابتدای دوران زندگی خود آشنایی مختصری با قوانین داشته باشند و کتابهای درسی گنجانده شود تا کو

 .خود را با چنین آموزشهایی برای زندگی اجتماعی و حضور در جامعه آماده نمایند

چرا که کودکان عضوی از  ،دناّما مسلماً جامعه نیز وظایفی در خصوص حقوق شهروندی کودک دارا می باش

 خاموش شهروندانی  آنان.شهروندی در شهرها هستند جامعه ، کودک و حقوقبزرگ انسانی ،  اجتماع

دراین که به دلیل عدم شناخت موقعیت و جایگاه خود به شهروندان منفعل و بی پناه تبدیل می شوند و هستند

 . خواهند داشت وتوجه بیشتر نیاز به حمایتروند

نها در شرایط بحران اقتصادی ، فراهم کردن امکانات حمایت از خانواده ها یا کودکان آ  توجه به مسائلی چون

آموزش رایگان کودکان و تحت پوشش قراردادن آنها ایجاد  –سالمت و ایمنی ، پوشش همگانی بیمه کودکان 

بی شک نهادهای دیگری عالوه بر خانواده در تحقق حقوق کودک موثرند ،....امکانات آموزش برای والدین و 

 .سه و رسانه ها  می باشندکه مهم ترین آنها مدر

 

 «مدرسه،کودک وحقوق شهروندی»

 

هستند   ته ای در زندگی هستند که برای قدم نهادن در زندگی اجتماعی ، نیازمند آموزشفکودکان گلهای شک

دانستن آن  می  باکه  یحقوق. که یکی از آموزش های مهم و راهبردی برای کودکان حقوق شهروندی است 

 .ناهنجاری ها ،  سوء استفاده ها و جرائم جلوگیری و جامعه ای قانون مدار تربیت کرد  توان  از  بسیاری

با توجه به اینکه آموزش در دوره کودکی بیش از دوره های دیگر نهادینه می شود و در عمق روح و جان 

ن مداری روندی و قانوکودکان اثر می گذارد الزم است برای کودکان نیز آموزش هایی در عرصه حقوق شه

 .که کودکان در دوران کودکی خود با منابع مختلف آموزشی سروکار دارندچرا.ارائه شود 

یکی از مهمترین ویژگی های دوران کودکی ، ماندگاری آموزش هایی است که به کودک داده می شود ، لذا 

کودک قرار  در ابتدای دوران کودکی ، باید آموزش های الزم برای رعایت حقوق شهروندی در اختیار

 .وبازبان کودکی به آنها آموخته شودبگیرد

احترام به دیگران ، رعایت حقوق یکدیگر ، خودداری از توهین و بی احترامی به شهروندان ، رعایت ادب 

از مواردی است که می توان به کودک .... در کالم ، محبت به سایر کودکان ، توجه به افراد سالمند و 

 .نهادینه ساخت درآنان از سنین کودکیرا  یماین مفاهآموزش داد و 

مدرسه نه تنها یک مکان ... تعلیم و تربیت بزرگ در سایه چنین برداشتی است که از نظر مربیان  بی گمان

به . جهت آماده شدن برای زندگی است بلکه جایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصه های مختلف است 

ن کانون پرورش فکری مکانی برای یادگیری حقوق و مسوولیت های عبارت دیگر مدرسه و نهادهایی همچو

 .شهروندی ست

رسالت و فلسفه  اصلی شکل گیری و توسعه ی مدارس را در دوران کنونی توجیه از این روآنچه که می تواند

این بنابر«مدرسه زندگی است » کند، تربیت شهروندی و به عبارت دیگر عمل کردن مدارس به عنوان 

باید خود زندگی و نمونه و الگویی کوچک از جامعه باشد و در آن دانش آموزان در عرصه های مدرسه 

محیط زیست ،  ،حرفه ، دین ، سیاست ، فرهنگ ،علم و فناوری ، خانواده ، بهداشت اخالق،مختلف نظیر

شهروندی و مهارت این امر مستلزم پرداختن هر چه بیشتر ، تربیت . ارتباطات و مانند آن به یادگیری بپردازد

دراین زمینه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .استواجتماع  مدارسخانواده ، های زندگی در سطح 

 ،که سابقه نیم قرن فعالیت فرهنگی درسطح کشور رادارد می تواند در کنار مدرسه وهمراه وهمگام با آن



همسویی شک  که بینوجوانان تفهیم نمایدراباروش غیر مستقیم برای کودکان و"حقوق شهروندی"مقوله مهم 

این ارتباط در سال های گذشته باطرح  اگرچهوهم گرایی کانون ومدرسه می تواند به این امر مهم کمک کند،

همچون کانون ومدرسه وطرح پایه های سوم وششم که اختصاصا در استان گیالن به اجرا ی کشوری ها

اهی که دولت مردان ومسئولین فرهنگی کشور علی الخصوص اما در دور جدید ونگ،درآمده تداوم داشته 

حقوق متقابل کودک "از جمله  "حقوق شهروندی "کانون وآموزش وپرورش دارند می توان مقوله مهم 

اماباید  .رابیش از پیش جدی گرفت وازاین فرصت طالیی برای آموزش این عزیزان استفاده نمود"واجتماع 

کودک امروز در دنیای زندگی . متفاوت اندن امروزباکودکان دیروزبسیاربه خاطرداشته باشیم که کودکا

کسانی که در پرورش ورشد درمقابل هم از نقشی که درزندگی  فردی واجتماعی دارد آشناشود وماشینی ،باید 

درستی ضمن رعایت حقوق کودکان،آنهارا به او نقش دارند این مولفه هارا بیشتربشناسند و دراین زمینه، 

چرا که دیدگاه ونگرش بزرگساالنه ی ماارتباط تنگاتنگی بامدیریت  .اده زندگی رهنمون سازنددرج

روانشناسی رشدکودکان ازاین رواعطای حقوق وامتیازات بنیادی واصلی درکنارتوجه به .رفتارکودک دارد

ثبت وخوش ونوجوانان وآگاهی ازنحوه ی تعامل باآنان وپرهیز ازبرچسب زدن وپیش داوری وحفظ روحیه م

بینی درهرشرایطی،نقش بسزایی درترغیب کودک به رفتار بهتر وحل مشکالت رفتاری اوداشته وارا درکسب 

یی ، مهارت ها باتوجه به رسالت اولیا،مربیان ومعلمان عزیز به همین نظرمهارت های الزم یاری می کندو

مطلوب قرارمیدهد دراین شهروندانی  آنهارا به عنوانو شتهکه درموفقیت کودکان ونوجوانان نقش بسزایی دا

 .(1)می شود آورده به شرح ذیل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب مهارتهای اساسی زندگی در کودکان و نوجوانان ترجمه اکرم قیطاسی-3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (احساس توانایی انجام کارها)اعتمادبه نفس  -3

ی خودباوری بسیارصحبت می شود؛اماتازمانی که ادراک این مسئله براساس تجربه نباشد  درباره این روزها 

عزت نفس بخش مجزایی نیست بلکه بازندگی روزمره درآمیخته ودرنتیجه فعالیتی که .مفهومی پوچ است

این بخش مربوط به کودکانی است که درمحیط اطراف خود به تجارب .باموفقیت همراه باشد حاصل می شود

ثبتی دست یافته اندوهزینه برنیست ووقت چندانی نمی گیرد ،بلکه به بچه هاقدرت تسلط وشهامت وتعلق به م

تمرین اعتماد به نفس زیاد مهم نیست چراکه کارهای کوچک می تواند اثرات بزرگی .خانواده راایجاد میکند

کرد،اینکه کودک به مادر بزرگ این کاررامی توان ازلوازم خانه همچون تلفن وتلویزیون شروع .داشته باشد

ازطریق همین تلفن وباروش های .راانجام می دهد"هنرگفتگو"ویادوستانش تلفن میکنددرحقیقت درتمرین اولیه 

مختلف می توان مهارت هایی همچون خواندن،انجام کارها،عمل به دستورالعنل ها،نوشتن وسازماندهی 

امروزه بچه ها تماشاگران اصلی .م باید استفاده مناسب نموداز تلویزیون ه .رابه کودک آموخت.... اطالعات و

تلویزیون اندوبصورت روزمره ،برای یادگیری وسرگرمی پای تلویزیون می نشینندامااستفاده مناسب 

نه می توان تلویزیون .ازتلویزیون هنری است که به بچه هاکمک می کندتابیشترین چیزهاراازآن یادبگیرند

ه می توان آنراآزادانه دراختیار کودک قرار داد ،لذا ضمن احترام به حقوق کودک برای رامطلقا ممنوع کرد ون

مه ریزی دقیق ازبرنامه های تلویزیون برای رشد اعتماد به نفس وقوه تفکر برنا باتماشای تلویزیون،باید

 .کودک استفاده نمود

 

 انگیزه -2

ی اندوتکالیف خودراانجام می دهند وبرای خودبرنامه بچه هاویاکودکانی که باانگیزه اند همواره مشتاق ،یادگیر

اما اینکه چه کارکنیم بچه های باانگیزه به بارآوریم؛به اعتقاد من والدین می .دارندوبیشتر بله می گویندتانه

؛امابچه هانیز باید خوداین جرقه را به دست توانند بافعالیتهایی،شوروشوق یادگیری رادر کودکان تقویت کنند 

مانمی توانیم برای بچه ها شوروحرارت ایجادکنیم اما شوروشوق ماو اطرافیان .وشعله ورسازندآورده 

آنهاممکن است درمورد یک موسیقی ویالباس جدید .مامی دانیم که بچه ها هیجان زده می شوند .دراوتاثیردارد

رشد یک مهارت استفاده  ویافیلمی به وجد بیایند اماماباید به دنبال راههایی باشیم که ازهیجان هادر جهت

هرخانواده باید معیار ارزشی .یکی دیگر از ابزار ایجادانگیزه درکودکان تشویق وتحسین است.کنیم

خودرامشخص کندوقوانین باید کامال واضح بوده وافراد به صورت منصفانه وهمیشگی از آن پیروی 

تیاز یا حتی یک کلمه تحسین آمیز ویا لذا تشویق می تواند یک هدیه ،یک ام.تشویق همیشه شیرین است .کنند

 .یک بوسه باشد

 

 تالش -1

امروزه والدین باید خود سعی وتالش رابرای .تالش به معنی سعی،کوشش برای بدست آوردن چیزی است 

ن کاری کنندکه بچه هاباورکنند ارزش تالش کردن بیش از به عبارت دیگر اگر بزرگساال.کودکان معنی کنند

توانایی های ظاهری .می توانند به بچه هاکمک کنند تاسطح تواناییهای خودراباالببرند توانایی درونی است

تالش کردن .چیزی است که دردرون انسان ریشه داردوتالش وکوشش تاثیر پذیر وقابل تغییراست

اسرارخودرادارد وماباید بگذاریم فرزندانمان خوداین اسراررا پیداکنند وبدانندکه حتی کمی تالش چه 

کسی که به تنیس عالقه دارد سعی میکند بهترضربه بزندودونده دوی استقامت .یرمهمی درزندگی داردتاث

همه این افراد تالش زیادی می کنندوفکرمی کنندازکارخودلذت می برند،لذا .تالش می کندبهتربدود

ه کردن ترس ازاشتبا.است"ترس"اما یکی ازموانع مهم برسرراه تالش .رازتالش،حس لذت از زندگی است



ورزش چیزی است که فرد نمی تواند تالش نکند،بعضی برنده می شوند وبعضی .وترس از نقص داشتن

بازنده،اما هردوگروه تالش می کنند وتقریبا هیچ ورزشکاری تسلیم نمی شودوهمیشه به تالش خود ادامه می 

که الهام بخش است رابه به این ترتیب می توان داستانهای مختلف ازاین گروه ها وگروه های دیگر .دهد

درخصوص تکالیف مدرسه هم همینطور،ممکن است کودک پس از تمام کردن ده صفحه .کودکان بیان کرد

به این ترتیب کودکان ونوجوانان نیاز دارند که بدانند تالش ،راه .،احساس لذت داشته باشندتکالیف سخت 

 .است وموفقیت بزرگترین لذت زندگی است"موفقیت"رسیدن به 

 

 مسئولیت پذیری -2

لیاقت "آموزش مسئولیت پذیری به بچه ها؛شامل پیداکردن راههایی است تابه آنها کمک کنیم احساس 

والدین الزاما مانند .داشته باشندوبدانند چه چیزی درست است وبه آنچه درست است عمل کنند"وشایستگی

د،به قوانین احترام می گذارند،کمربند ایمنی می فرشته ها پاک نیستند،اما بچه هاباید والدینی راببینند که صادقن

 ....بندندو

 .بار آوریم یرفرزندان امروزی بیشتر درمعرض تحریکات وجنایات قرارمی گیرند پس باید آنهارامسئولیت پذ

ین دمهارت های زندگی فقط برای وال مسئولیت پذیری یک خیابان دوطرفه بین والدین وکودکان است ،درنتیجه

 .متعلق به کودکان نیز می باشدنیست بلکه 

 

 خالقیت -7

همیشه خالقیت با یک فکر جدید شروع می شود؛اما این فکر به تنهایی کافی نیست برای اینکه آن فکر عملی 

خالقیت پایه واساس علوم راتشکیل می دهد وباعث ایجاد سوال درذهن کودک شده .شود بایدکاری را انجام داد

 پس در حقیقت می توان گفت که خالقیت ذهن راباز وآماده.پاسخ آن سوال براید واوراوادار می کند به دنبال

وقتی که زمینه خالقیت فراهم شد فرقی نمی کند که کودک در کدام محیط قراردارد .کند می برای تحقیق

برخی ازوالدین که بیرون خانه .اوکنجکاواست وبه دنبال خالقیت..،محیط خانه، محیط مدرسه ،محیط بیرون

ار می کنند ،به ویژه پدران فکر میکنندبرای جبران اوقاتی که نزد فرزندان ک

این طور نیست .نیستند،بایدخودرافداکنند،بایدکارهایی مثل رفتن به پارک،باغ وحش ویاموزه وسینما انجام دهند

 .،فعالیتهایی مانند رفتن به خواربارفروشی ،رفتن به بانک ارزش آموزشی بسیار باالیی دارد

 

 توجه به دیگران -3

جزء مهارتهای زندگی است ،نه فقط به خاطر آنکه صفت خوبی است،بلکه ازآن "عالقه وتوجه"درحقیقت 

عالقه انسانهارابه پیوند . جهت که ماازدیگران چیزی یادبگیریم وباعث می شود که دیگران به ماکمک کنند

ویژه دراین دوران که باید بدانیم که چگونه  به.راهدیه میکند "حس اجتماعی بودن"می دهد وبه ماوفرزندانمان 

خانواده یک اجتماع کوچک است وکودک عضو این اجتماع ،لذا کودک از زمان .به دیگران توجه داشته باشیم

تولد درک میکند که اوتنها شخص آن خانه نیست ونیاز دارد که توجه وعالقه به دیگران رایادبگیرد وهمین 

دا می کند به دوران دیگر زندگی ووقتی که اووارد جامعه بزرگتری همچون یادگیری وممارست او تسری پی

ودراین مقوله والدین ومعلمان ومربیان می توانند به بچه ها در هرسنی توجه وعالقه .مدرسه واجتماع می شود

 .راباروشی معناداربیاموزند

 

 کارگروهی -5

سیاری ازکارها را به تکنولوژی روز سپرده بزندگی ماشینی .است به خود گرفته امروزه زندگی رنگ دیگری

ودراین صورت خانواده ها باید به دنبال پیداکردن کارهایی باشند که روحیه همکاری کودکان 

ی اعضاء یک گروه درکنارهم یادرنزدیکی  یکی زمانی که که همه:دونوع کار گروهی وجوددارد .راباالببرد

مانی که هرکدام ازاعضاءیک کاررابه عنوان بخشی از یک یکدیگریک کارراباهم انجام می دهند ودیگری ز



دراین نوع .وکارهاراتقسیم میکردند شته معموالکاراز نوع اول انجام می شددرگذ.کارگروهی انجام می دهند

وهمفکری وتبادل تجربه ای صورت نمی گرفت،امادر یک جابودن وباهم  اعضاء همدیگر رانمی دیدند ،کار

 آنهارد،قبل اینکه بچه رابه دنبال کاری بفرستید که به تنهایی انجام دهد،ابتداازکارکردن ویژگی خاصی دا

این به معنای آن نیست که مواظب آنهاباشید ،بلکه برای ایجاروحیه .بخواهید که باشماو درکنارشماکارکنند

نه تنها احساس  باهم بودنچراکه .وحس کارگروهی است وبرای اینکه آنها ببینند شما کاری راباهم انجام دادید

 .تنهایی را ازبین می برد بلکه اعضاء گروه ازیکدیگر نیرو میگیرند

به برابری و عدالت توجه دارد   از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه"شهروندی"مقوله به هرحال  

قتی تحقق و "شهروندی»مقوله . ای پیدا کرده است و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه

های  یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت می

ضمن اینکه شهروندان به عنوان . مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند

هایی را نیز  که دارند، مسئولیت های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی اعضای یک جامعه در حوزه

گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در  در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می

اسالم به عنوان یک دین فراگیر که به همه . ای بر اساس نظم و عدالت دارد ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه

ها دارد و نه تنها  دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانابعاد زندگی بشر توجه نموده است، 

از جمله  ،ای نمونه نیز توجه دارد ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه به کمال معنوی انسان

توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و ،مسائل مهم حقوق شهروندی در اسالم 

 ... افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و  زندگی

با بسیاری از مسائل اجتماعی  و،کودکان شهروندانی هستند که در سکوت به زندگی می پردازند دراین میان

بنابراین حمایت از حقوق این شهروندان کوچک و آموزش مسائل مربوط به . پیرامون خود نا آشنا هستند

 . ساس برنامه هاباشداجزءزندگی آنها باید 
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