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گر«:  بررسی تطبیقی جایگاه کودک در دو رویکرد آموزشی »تربیت شـهروند آینده« و »تربیت شـهروند کنش 

 کودکی دوراهی آموزش شهروندی در دوره
 زهرا هوشیار 1، بابک شمشیری 2، امین ایزدپناه 3

1400/ 26/12پذیرش:              18/12/1400دربافت:   

 چکیده 

داند. آل می یابی به بزرگسالی ایدهای برای دستکودکی را مقدمه نگر غالب است که دوراندیدگاهی آیندهعموما    تربیت کودکاندر  

شدنِ ای برای تبدیل سان مرحلهکودکی را بهبرای آینده و دوران  یشـهروند  شهروندی، کودک را به مثابهآموزشاین دیدگاه در  

رسد برای  نظر می به  و فعاالنه به کنش بپردازند.  شده  توانند وارد جامعه  بزرگسالی می دوره  در  تنها  بیند که  کودکان به شـهروندانی می 

کارانه و  فظه؛ رویکرد محاقابل تصور استوتربیت هر جامعه، دو رویکرد کلی  شهروندی، با توجه به نظام حاکم بر تعلیمآموزش 

پیشرفت یا  فعال  با  در  گرا.  رویکرد  پژوهش  ازبهرهاین  تأملی   گیری  کودکایم  کوشیده   تحلیل  از    در  را  جایگاه    دو   اینهریک 

در آنچه بدست آمد، دو جایگاه برای کودک مطرح است؛ یکی   .و نیز اهداف این دو رویکرد را تحلیل کنیم  دهکربررسی   رویکردها

کند و دوم جایگاه فعال می تمرکز اهداف بر آینده، کودک را شهروندی برای بزرگسالی )شهروند آینده( تربیت  جایگاه منفعل که با

های این بررسی تطبیقی،  که اهدافش متمرکز بر توانمند ساختن کودک برای حضور و کنش فعال در جامعه است. با توجه به یافته

ندی کودک بررسی شد که با نگاهی به مشارکت و شایستگی اجتماعی، امکان  جهانی به شهرو ی پژوهش، رویکردی زیست در ادامه

 را در نظر گرفته است. گر اجتماعی کنش به مثابهشهروندی واقعی کودک 

ها واژه  کنش آموزش :  کلید  شهروند  آینده.  شهروند  زیستشهروندی.  مثابهگر.  به  کودک  کودکی.  گر کنش  شهروند  جهان 

 اجتماعی.
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

   و بیان مسأله مقدمهـ  1

های بیشتری برخوردارند. به طور کلی، کودکان، امروزه در معاهده جهانی کودکانِ دنیای مدرن برای بیان نظرات خود از فرصت

، از حقوق شـهروندی برخوردارند. این حقوق  نداهکردتأیید    آن را  هاحقوق کودک که حداقل به طور رسمی تعداد زیادی از دولت

مختلف(   هایعرصه داری، حمایت، رشد، مشارکت )در های مختلف از قبیل بقا، نگه ر جدول ماتریسی ناهماهنگ و مبهمی از ایدهد

به  . (25:  1393)جیمز و همکاران،  های زیادی وجود داردبین حقیقت و این الفاظ، فاصله بیشتر مواقعاند، اگرچه شدهگرد هم آورده 

تواند باشد، فاصله وجود می  است که بین آنچه هست و آنچهشهروندی نیز، کودک در جایگاهی قرارگرفتهآموزشرسد در نظر می 

جامعه عمدتاً به    اما،  بسیار حساس هستند   ، کودکان زیست و صلحبه عنوان مثال، در موضوعات اجتماعی جهانی مانند محیط دارد.  

ای مـحکم برای شـهروندی  این حساسیت کودکان عمدتاً به عنوان پایه  به نحوی که  کندروشی تربیتی از این امر سوءاستفاده می 

پایه  1یندهآ عـنوان  به  بنـدرت  و  شده  واقعی تلقی  شـهروندی  برای  گرفته  2ای  نظر    آموزش در  (.  31:    2004،  3)جانز  شودمی در 

.  باشد، کودک جایگاه متفاوتی خواهد داشت شـهروندی، بسته به هدف آن، که رو به آینده باشد یا بر زمان اکنون تمرکز داشته 

 4بر کودک به مثابه شـهروندی برای آینده و بر دوران کودکی به مثابه شدن اهداف رو به آینده، چارچوبی غالب و مسلط است که  

دو  دارد،  تاکید  گذار  دوران  داشته رهو  تسلسلی  معنای  آن  در  زمان  مفهوم  که  فرد  زندگِی  از  مقدمه   ای  تربیت،  برای و  است  ای 

هایی بپذیرند و  توانند وارد جامعه شوند، نقششدنِ کودکان به شـهروندانی بزرگسال که پس از گذار از دوران کودکی، می تبدیل 

 5های کنونی کودک و از دوران کودکی به مثابه بودن، ما را از توانمندیرنگگیری غالب و آینده جهت فعاالنه به کنش بپردازند. این  

کودکی و تاثیر این شناخت در جایگاهی است که او دوران  کند. مساله اصلی در اینجا چگونگی شناخت کودک و فهم ، غافل می 

داشته باشد. به راستی ما چقدر به توانمندی کودکان در مسائل مربوط به    «شـهروند آینده»یا    «گرشـهروند کنش»تواند به عنوان  می 

اقدام و کنش   ،ها را به عنوان فردی شایسته برای انتخابپذیریم؟ آیا آنخودشان و همچنین مسائل اجتماعی، باور داریم و آن را می 

شهروندی بر تقویت آموزش  توان در  ورند؟ آیا می آکنیم این شایستگی را فقط در بزرگسالی بدست می در نظر داریم؟ یا فکر می 

شدن به  ها را با هدف تبدیل ها بهره برد؟ یا باید آن های کنونی کودک تکیه کرد و در عرصه عمل نیز از آنها و توانمندیویژگی 

 ، توانمند کرد؟ و برای زمان آینده شـهروندی بزرگسال

عنوان شهروندانی فعال و تاثیرگذار بر جامعه و محیط پیرامونی خودشان،    با توجه به اهمیتی که آموزش و تربیت کودکان به 

 کند:های زیر را بررسی می دارد، این پژوهش اهداف و پرسش

 شـهروند آینده   در رویکرد آموزشی تربیت( بررسی جایگاه کودک 1هدف

 گرکنش شـهروند در رویکرد آموزشی تربیت( بررسی جایگاه کودک 2هدف

رفت از دوراهی های این دو رویکرد در بروز شهروندی واقعی کودک و ارائه پیشنهادی در جهت برونکاستی  ( بررسی 3هدف

 بین این دو رویکرد 

 چه جایگاهی دارد؟ شهروندیآموزش شـهروند آینده در  سانِ( کودک به1پرسش

 شهروندی چه جایگاهی دارد؟ آموزش گر در شـهروند کنش سانِ( کودک به2پرسش

 توان ارائه کرد؟  ها و دوراهی بین این رویکرد چه پیشنهادی می رفت از کاستی برای برون (3پرسش

 

 روش پژوهش ـ  2

کاوی، از روش و در داده  ها از روش بررسی اسناد استفاده شدهاست. در گردآوری داده این پژوهش در پارادایم کیفی انجام شده

ها  تر به تصمیم پژوهشگر در اتکاء به قوه تشخیص خود در تحلیل دادهلیل تأمـلی، بیشاست. کاربرد تح تحلیل تأملی، بهره گرفته شده 

 اقدام  ای مورد پژوهشتشخیص خود برای به تصویر کشیدن یا ارزشیابی پدیده  ه کمک نیرویآن پژوهشگر بو طی    بستگی دارد

 
1 . future citizenship 
2 . actual citizenship 
3 . Jans 
4 . childhood as becoming 
5 . childhood as being 



 ...  بررسی تطبیقی جایگاه کودک در دو رویکرد __________________________________________________________________

ند و هرچه این فرایند ادامه پیدا کند، احتمال اینکه کآوری شده را چندین بار با دقت بررسی می های جمع کند. پژوهشگر دادهمی 

 (.  991-993؛ 1383گال و همکاران،  )آشکار شود وجود دارد  تربیشهای برجسته پدیده ویژگی 

 هایافته ـ  3

ها و نگرشها و  به طور عمده به عنوان ایجاد دانش، مهارت  متکثر و چندچهره است و   ی مفهوم  تربیت شـهروندیآموزش و  

: 1389)فراهانی، کنند   سازد به عنوان شـهروند فعال و آگاه در جامعه مشارکتآموزان را قادر می گردد که دانش هایی اطالق می ارزش

 در این آموزش توان دو دسته کلی درباره اهداف  وتربیت در هر جامعه، می حال با توجه به رویکرد حاکم بر نظام تعلیم(. با این15

 (.  136گرا )همان، پیشرفت یاکارانه و رویکرد فعال کرد؛ رویکرد محافظهلحاظ 

 
 در آموزش و تربیت شهروندی  رویکردها. 1شماره  جدول 

 رویکرد فعال کارانه رویکرد محافظه

، انتقال میراث فرهنگی  آنرویکردی سنتی است که هدف عمده 

 است. شود، به نسل بعدی و آنچه دانش ارزشمند تلقی می

، ارتقای سواد سیاسی، فهم اجتماعی و برعهده  آنهدف 

 های اجتماعی و سیاسی است. گرفتن نقش فعال در عرصه

 

 کارانه  شهروند آینده در رویکرد محافظه ـ  1ـ  3

ر  شود، بمی ها برای حفظ و بقای وضع موجود اجتماعی و سیاسی تدارک دیدهها و فعالیتکارانه، فرصتدر رویکرد محافظه

(. در  136:  1389شود )فراهانی،آموزان تاکید می پذیری دانشها تکیه و بر جامعه ها و باورهای موجود و برخاسته از سنت القای ارزش

های قبل، برای تبدیل شدن کودکان به آنچه ساختار ها یا همان میراث فرهنگی بازمانده از نسل این رویکرد، با تکیه بر انتقال ارزش

ابزاری و کارکردگرایانه غلبه دارد. در اهداف این رویکرد، تفکر انتقادی و پرورش آن جایی ندارد و تکیه بر    ی اهخواهد، نگمی 

ای نمودن برنامه درسی آموزان و کلیشهای بار آوردن دانشها، قالبی و کلیشهحفظ وضع موجود، حفظ نظم و انسجام، حذف تفاوت 

پذیری کودکان همراه است که مدارس  وتربیت، با جامعهاین نگاه کارکردگرایانه در تعلیم(. 137)همان، باشددر سطوح مختلف می 

خواند و کارکرد مدسه شامل معرفی فرهنگ جامعه به  می  آموزان، فراهای پذیرفته شده در جامعه به دانشرا به القای راه و روش 

 (.  85:   1394)میلر، ایفا کنند هایی است که ایشان باید در این فرهنگآموزان و آموزش نقشدانش

باید جامعه را درونی کنند تا به مثابه یک مرجع اخالقی   شود. کودکان کارکردی دیده می  آموز یا کودک نیز، با این نگاهِدانش

از دوران  شود بلکه تنها با گذار  عمل کرده و به بازتولید همان جامعه، بیانجامند. کودک عضوی از جامعه محسوب نمی   در درون آن

شدن است که  کودکی و تبدیل شدن به عضوی کارکردی، البته با هدایت بزرگساالن و ساختارها و از طریق آموزش و اجتماعی 

بیند که در نهایت به عضوی الیق و مفید برای جامعه تبدیل شود )کورسارو، تواند به جامعه بپیوندد. کودک از این رو آموزش می می 

ها،  ها در کنش، پرسشگری و کنجکاوی آن های فعاالنه و خالقانه کودکان، عاملیت و ظرفیت آنها و ظرفیت(. توانمندی 27:  1393

پذیری،  سازی از طریق جامعه ها، همه در جریان یکسان های کودکانه آن فرهنگ دوران کودکی و خلق معنا به خصوص در بازی 

نگرد و تنوع تجارب و الگوهای کودکی  متن تعامالت زندگی روزمره می شوند. این سنت به ندرت کودکی را در  نادیده انگاشته می 

های موثر بر آن باشد، گذار  ها و زمینه انگارد. این نوع نگاه به کودکی بیش از آنکه متمرکز بر ذات کودکی، تغییرپذیری را نادیده می 

 . (25:   1396)ذکایی,  دهدبه سوی بزرگسالی را هدف قرار می 

عیف و ناتوان است به موقعیتی شود، گذار از موقعیتی که فرد، ضدر این نگاه، دوران کودکی نیز به مثابه دوران گذار تلقی می 

شود، اغلب این بزرگساالن برتر که توانایی الزم برای ابراز وجود در جامعه را بدست آورده است. چون دوران ضعف محسوب می 

کنند. کودکان نسبت به جایگاه اجتماعی هستند که در مکان و فضای اجتماعی، جایگاه و موقعیت کودکان را در جامعه مشخص می 

تر بزرگسالی، صرفا به صورت تصادفی و ها به درون فضای گسترده ساالن، اغلب در فاصله دور قرار دارند و ورود تدریجی آنبزرگ



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

)جیمز و همکاران،  گیردبه تدریج به عنوان پاداش یا امتیاز ویژه یا به عنوان بخشی از مناسک گذار به جامعه بزرگساالن صورت می 

1393  :94) . 

کنیم؛ )کودکی به بزرگسالی( از واژگان اختصاصی استفاده می   خصی کند که: »ما برای توصیف این گذار شکیوورتروپ بیان می 

 .«( 24:   2009، 1)کیوورتروپ بلوغ به بلوغ، ناشایستگی به شایستگی، ناتوانی به توانایی و ...عدم 

امعه دهد که کودک عضوی از جامعه نیست، یا به عبارت دیگر، جبه زعم کورتروپ، این عبارات، شاید ناخواسته، پیشنهاد می 

رسد بدیهی است اما به نظر نمی   ی در جامعه نیست، امر  2بزرگسالِ یکپارچه   ،مساوی است با جامعه بزرگساالن. این نکته که کودک 

شوند، زیرا  الزم برای ادغام شدن به عنوان یک شخص در جامعه باشد. بنابراین کودکان، از نظر تعریف، از جامعه طرد می   ی شرط

 (.  24:  2009)کیوورتروپ، دهدها را نشان می ها در این واقعیت، پایان دوران کودکی آن ادغام آن 

. شودمعرفی می   دارد و شهروند آینده  رویکردها، جایگاهی منفعلتوان بیان کرد که کودک در این  در یک بازبینی کلی، می 

آید که فقط متوجه تربیتِ معطوف به آینده اوست )تربیت کودک با هدف تبدیل شدن به  موجودیت کودک به نحوی در نظر می 

ل شدن به عضوی کارکردی،  شایسته برای جامعه در آینده( و همانطور که بیان شد تنها با گذار از دوران کودکی و تبدی  یشهروند

 تواند به جامعه بپیوندد.  شدن است که می البته با هدایت بزرگساالن و ساختارها و از طریق آموزش و اجتماعی 

 

 گراو پیشرفت رویکرد فعال  در گرشهروند کنش ـ  2ـ  3

سنتی، متفاوت است. در رویکرد   ی هاگرا با اهداف در رویکردشهروندی در رویکرد فعال و پیشرفت آموزش اهداف برنامه درسی  

: 1389)فراهانی،  های اجتماعی و سیاسی مد نظر استفعال، ارتقای سواد سیاسی، فهم اجتماعی و برعهده گرفتن نقش فعال در عرصه 

 کند:توان در این رویکرد درنظر گرفت را اینگونه مطرح می (. فراهانی، اهدافی که می 137

 پذیر بودندان برای مشارکت فعال و شهروند مسئولیتـ ارتقای دانش و توانمندی شاگر

 های مبتنی بر عدالت اجتماعی و اصول حقوق بشر ـ ارتقای ارزش

 های اجتماعی شاگردان ـ ارتقای مهارت 

 های خالق بودن ـ ارتقای مهارت تفکر انتقادی و کسب صالحیت 

 درسه، در جامعه محلی و در عرصه ملی و جهانی آموزان برای ایفای نقش فعال در زندگی تحصیلی و مـ تشویق دانش

 های فرهنگی، مذهبی و قومی آموزان در احترام به تفاوتـ تشویق دانش

 (137ـ کسب دانش و نگرش جهت حفظ و ارتقای وضعیت محیط زیست )همان،

در جامعه نقش فعالی    شوند تاشود. کودکان تشویق می در این رویکرد، کودک با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی دیده می 

گر تواند به عنوان شهروند کنش کودک می   تواند انجام شود.های الزم می باشند و برای این امر تالشی در جهت ارتقای مهارت داشته

 هایی که دارد در جامعه به فعالیت بپردازد.  معرفی شود که با توجه به توانمندی 

 گرانه دارند؟  ز کودکان استقالل عمل و فرصت بروز نقش فعال و کنشآید که آیا در عرصه عمل نیاما سوالی پیش می 

ها و  آموزمحور هستند باید توجه داشت که در نظریهمحور یا دانشدر صحبت از این مورد و توجه به رویکردهایی که کودک 

شود، نازپروردگی،  دیده می   شود. در جامعه امروزی، آن تصویری که بیشتر از همه از کودکان در عمل چقدر هماهنگی دیده می 

ارتباطی    شهروندی، اجتماعی،  هایشده، ناتوانی در مهارتگرایی، وابستگی به خانواده تا سنین باالتر، هالیوودی یا دیزنیایی مصرف

 ست. محوریِ نامناسب و خالئی که بین نظریه و عمل وجود دارد، دانتوان آن را از اثرات کاذب کودک و تفکر و .... است که می 

با توجه به آنچه در رویکر فعال بیان شد و همچنین مواردی چون معاهده حقوق کودک، که کودک را به مثابه شهروند شایسته 

شوند که با تکیه بر این حقوق در عمل استقالل  داند، کودک حق آزادی عمل و آزادی بیان دارد. کودکان، تشویق می حقوق می 

رکت بپردازند، اما، باید توجه داشت که کودکانِ امروز، از سویی تشویق به استقالل عمل و اتکاء به یابند و همچنین در جامعه به مشا

می  خود  پرانتخاب  شرایط  دیگر،  سویی  از  و  )بک،   گردند  جامعه  ذ  1992ریسک  از  نقل  آن 1396  ،کایی به  والدین  به  (  را  ها 
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( و این کنترل بیش از اندازه، 1396 ،کایی به نقل از ذ 2008انگیزد )هونور برمی گرایِی حداکثری برای مدیریت این مخاطرات کنترل

اند، به وابستگی و تداوم چرخه کودکی  هایی که هیچگاه آن را تجربه نکردهبا ناتوان ساختن کودکان از انجام کارها و نمایش مهارت 

 و بروز شهروندی کودک در عرصه عمل را متزلزل و با کاستی همراه کرده است.   (23:  1396 ،)ذکایی  انجامیده است
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 همراه است.   هایی کاستی طبق آنچه گفته شد، شهروندی کودک مانند مفهومی مبهم نمایان شده و با 

محافظه رویکرد  دارد،  در  منفعل  جایگاهی  کودک  اینکه  بر  عالوه  ایدئولوژیکارانه،  سیاستغلبه  مشخص،  و های  زدگی 

ر، شهروندانی که همنوا و همرنگ ساختار باشند و نه گکودک برای تبدیل شدن به شهروندان مطیع و نه کنش  دهی به تربیتجهت 

شهروندی کودک  شود که دیگر توانایی تاثیر و اصالح ساختار را ندارند و این، منتقد و سازنده آن، به حذف عاملیت افراد منجر می 

پذیری، همچنان  ند جامعه طلبند مانهای سنتی که کودک را منفعل می . دیدگاه کنداش محدود یا ناممکن می را در زندگی کنونی 

گونه که توسط یزگساالن  ، آن 1توان گفت که در حقوق و سیاست اجتماعی، »منافع عالی کودک« اند و می جایگاه خود را حفظ کرده

ها ـ بسیار بیشتر از حقوق شود، هنوز به عنوان اصلی بسیار مهم در اقدامات عمومی مربوط به کودکان و ارتقای رفاه آن درک می 

 . (39-40:   1397 ،)ماجونی و بارالدی دکان ـ اهمیت داردکو

ای سوژهتواند به عنوان  گرانه کودک تنظیم شده است و کودک می و در رویکرد فعال، اگرچه اهداف در جهت شهروندی کنش

که در تقابل بازنمایی کودک    ی حالتی مبهماما به دلیل  تواند در برساختن کودکی خود و محیط پیرامونش به کنش بپردازد  می   2فعال

شود، شهروندی کودک به حقوق نظری و ضعیف، در معرض خطر و نیازمند حمایت و بازنمایی کودک توانمند و مقتدر ایجاد می 

 شود.شهروندی واقعی کودک نمایان نمی  اهداف آموزشی محدود شده و در عرصه عمل،

های هر کدام از رویکردها و همچنین فراتر رفتن از دوراهی که بین این دو رویکرد برای  رفت از کاستی برای بروندر ادامه  

رفته نوین  رویکردهای  سراغ  به  دارد،  وجود  کودک  واقعی  شهروندی  رویکردی  تحقق  به  توجه  با  را  کودک  شهروندی  و  ایم 

 ایم. جهانی بررسی کردهزیست

 

 جهان کودکی و شهروندی کودک ـ زیست  4ـ  3

نگاه رویکردهای نوین به دوران کودکی، به نحوی است که این دوران به خودی خود، دارای اهمیت است )دوران کودکی به  

شود. قط به عنوان دوران گذار برای تبدیل شدنِ کودک به بزرگسال )دوران کودکی به مثابه شدن( در نظر گرفته نمی ف مثابه بودن( و  

با   شخصی  کودک،  رویکردها،  این  کنشتوانایی در  و  عامل  شایسته،  فردی  بالفعل،  به های  نگاه  این  با  است.  اجتماعی  گر 

آید که آیا شهروندی  تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما این پرسش پیش می کودکی و کودک، او شهروندی است که می  دوران

 کودک مانند شهروندی بزرگساالن است یا نیاز به تعریف اختصاصی دارد؟

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که متن زندگی دوران کودکی و شرایط زندگی کودکان تحت تأثیر همان قدرت   اساساً

گذارد بر کودکان می های جامعه  ها لزوماً نیازی نیست همان تأثیری که بر روی سایر گروهدهد. این قدرتبزرگساالن را تشکیل می 

کند و هنگامی که کودک  کودکی را تعیین می  ط زندگی کودکان و ساختار اجتماعی دورانباشد، اما، با این وجود، شرای هم داشته

 شود.کند، تبیین شهروندی او، متفاوت از شهروندی بزرگسال مطرح می را نیز شهروندی بدانیم که در همین شرایط زندگی می 

رود، مفاهیمی که ممکن است کار می   واضح است که در هر جامعه، برخی از مفاهیم برای تشخیص کودک از بزرگسال به

های فیزیولوژیکی و روانی کودکان از بزرگساالن را منعکس کند. پس در ارتباط با بررسی شهروندی کودک، نیاز است که  تفاوت

 جهان کودکی مورد توجه قرار گیرد.زیست

 کند که:  در این باره جیمز بیان می 

 
1 . Child’s best interests 
2 . Active subject 
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کند، چیزی فراتر  واقعی برای کودکان ایجاد می   ی شود و امکانچگونه تصویب می »برای درک اینکه شهروندی کودکان  

گذاری مهم است. آنچه در تغییر تجربیات کودکان بسیار مهم گذاری و سیاستهای قانونهای انتزاعی در چارچوباز بحث

نوان کودک، و به صورت مداوم  ها زندگی روزمره کودکان، به عهای فرهنگی است که از طریق آن است، باز کردن گفتمان 

 (.«  168:  2011،  1)جیمز  و پیش پا افتاده برساخت شود

کند امری ضروری به نظر های انتزاعی، توجه به زندگی روزمره کودک در اجتماعی که زندگی می برای فراتر رفتن از بحث

گیری، لیستر و جانز،  در راستای این جهت طلبد.  جهان کودکی و فهم شهروندی کودک در آن را می رسد که رجوع به زیست می 

 اند.هایی جداگانه، به تبیین شهروندی کودک پرداخته در پژوهش

قانونی کودکان که ممکن است نوعی از وضعیت شهروندی را به ( درباره کارکرد مدل 2007لیستر ) های جدیدی از حقوق 

ای بین شهروندی به عنوان یک موقعیت کند که مکالمه دالل می کودکان اعطا کند، اما در عمل ممکن است مسئله ساز باشند، است

 گوید: می  2قانونی و شهروندی به عنوان یک عمل سیاسی ـ اجتماعی وجود دارد. او از شهروندی زیسته 

های خاص، عاملیت توسط بزرگساالن به کودکان  »آنچه که الزم است، فهم شهروندی زیسته است، از اینکه چگونه، در بستر 

  2007،  3)لیستر   شان در جامعه تسهیل بشود یا نشودهای مختلف زندگی به طوری که مشارکتشود، در و از میان حوزهمی سبت دادهن

 :695) ». 

توجه    شانجهاندر زیست   هااز این رو، ایده شهروندی زیسته به اهمیت عاملیت شخصی کودکان نسبت به وضعیت شهروندی آن 

آیند تا این حقوق را در زندگی  ها می ان ممکن است، خواه ناخواه، حقوق نظری در قانون داشته باشند، آن کند زیرا، اگرچه کودکمی 

ها را به عنوان شهروند فراهم خواهدکرد. تمرکز بر روی  روزمره خود تمرین )عملی( کنند که عمالً سنجش مهمی از وضعیت آن

هایی که ممکن است به کند و به شناسایی تغییر در شیوهرا نیز جلب می   شهروندی زیسته کودکان، توجه به امکان تغییر اجتماعی 

در واقع، چنین تغییراتی .  کندکند، کمک می ها تغییر های کودکان و از این رو، وضعیت شهروندی آنها در مورد شایستگی مرور ایده

های اجتماعی کودکان، شاهد  ظهور جنبش.  ها( استگری اجتماعی آن اغلب در پاسخ به اقدامات خود کودکان در جامعه )کنش

فرهنگی دوران کودکی، در درک راهسیاست   . (172:    2011)جیمز،  این نوع احتماالت است  بر اساس آن، مفاهیم  های  هایی که 

می  گسترش  جامعه  هر  در  جوانان  و  کودکان  برای  آن شهروندی  شهروندی  وضعیت  است.  اساسی  امری  منعکس یابد،  کننده  ها، 

 (. 177)همان،  شودهایی برای کودکان و جوانان ایجاد می ها، قوانین و سیاست های خاص دوران کودکی است که از طریق آن ساختار

 گوید: جهانی، از شهروندی فعال کودکان سخن می زیست ی( نیز، با تکیه بر رویکرد2004جانز )

توانیم کودکان را به عنوان ، ما می 6و مشارکت   5و فهم شهروندی به عنوان درگیری اجتماعی  4جهانی »در رویکرد زیست

ای خود را به عنوان است که به طور فزایندهشهروندان واقعی تعریف کنیم. شرایط مدرنیته متاخر، به کودکان این امکان را داده

ایند یادگیری ، در داخل و همچنین خارج از خانواده نشان دهند. این شهروندی کودکان بر اساس فر7گران اجتماعی کنش

ای که  است که در آن کودکان و بزرگساالن به یکدیگر وابسته هستند. در این وابستگی متقابل، روش بازیگوشانه  یمستمر

 .«  (40:  2004)جانز،  دهند، باید در نظر گرفته شودکودکان به محیط خود معنا می 

وجوداتی بازیگوش، از مشارکت و مشغولیت کودکان برای جانز، با بررسی و معرفی کودکان به عنوان معنادهندگان فعال و م

گوید. یک شهروندی که فرایندی پویا و مستمر است و یادگیری در آن نقش بسیار سخن می   8مقدارطراحی شهروندی کودک 

  دهند مهمی دارد. در این یادگیری، بزرگساالن و کودکان به یکدیگر وابسته هستند و بوسیله آن به شهروندی خود معنا و شکل می 

 . (40:  2004)جانز، 
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های بیشتری را به روشی معنادار برای پیوند دادن کودکی و شهروندی  فرصت   جهان،زیستو رویکرد  رسد که دیدگاه  به نظر می 

کنند.  کند. در این دیدگاه، شهروندان با انواع موضوعاتی که منافع جمعی در آنها مطرح است، احساس چالش می فعال، ایجاد می 

)استروبانت   فعال رفتار کند  یتواند به عنوان شهروندیشتر می ها، فرد بها و/یا ایدهها، ظرفیت و ارتباط بیشتر با گروهمتناسب با این چالش

از جانز،   نقل  مثال، کودکان در مورد  (31:    2004به  به عنوان  باشد.  نیز وجود داشته  با کودکان  این مورد ممکن است در رابطه   .

شهروندی،   هستند.  حساس  توجهی  قابل  نحو  به  صلح  و  زیست  محیط  مانند  جهانی  اجتماعی  دیدگاه  موضوعات  از  وقتی  مطمئناً 

شود. این های آموزشی تلقی تواند بروندادی برای تالش شود، مربوط به فرایندهای یادگیری است و کمتر می جهان کسب می زیست

کند. امروزه کودکان و بزرگساالن در کودکی و شهروندی فعال را فراهم می  هایی برای ارتباط معنادار دورانایده احتماالً فرصت

:   2004)جانز،    ای که هر دو باید یاد بگیرند که به شهروندی فعال خود معنا و شکل دهند هستند به گونه  1تبدیل شدن به هماالن   حال

40) . 
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های  اهدیدگگری اجتماعی اوست. در  جهانش مطرح است، کنش مفهومی که در ارتباط با بروز شهروندی کودک در زیست 

های کالن که ساختارهای اجتماعی بر افراد جامعه )عامالن اجتماعی( سیطره دارند، بیشترین توجه نه به  نظریه  ،شناسی نظری جامعه

شده اجتماعی که افراد در های تعیین ها و نهادهایی معطوف است که درون جامعه است و به نقششناسی فردی بلکه به سازمانروان

  1396)واالس و ولف,  کنندهای کنش فردی می کنند. آنان زمانی نسبتاً اندک را صرف تحلیل پویایی نهادها بازی می ها و  آن سازمان 

تر دوارن کودکی را پشت سر گذاشته  پذیری و درونی کردن فرهنگ، هرچه سریعها صرفا باید با جامعه . کودک در این نظریه(27: 

های خرد و همچنین  پذیری در جامعه، کارکرد اجتماعی داشته باشد. اما در نظریهو به عنوان بزرگسال وارد جامعه شود تا با نقش

 باشد. تواند کنش اجتماعی داشتههای تلفیقی که به عاملیت فرد توجه دارند و برای آن اهمیت قائل هستند، کودک نیز می نظریه

پذیر و  این امکان وجود دارد که کودکان، به طور انعطافدر مطالعات جدید کودکی و در نگاه رویکردهای نوین به کودک،  

چنین ممکن است از طریق توجه به کودکان، به عنوان کنند و همهای اجتماعی ویژه تعیینمتن استراتژیکی جایگاه خود را در درون

گیری تجربیات اجتماعی توسط »جامعه« و »ساختار اجتماعی« و اینکه چگونه اجتماعی فردی و توانا، درباره نحوه شکل گرانکنش

)جیمز و پروت،   شوند، مطالب بیشتری به دست آیدبندی می گیری و طرحاین دو، خود توسط کنش اجتماعی اعضا، دوباره قالب

شود و نگریسته می . در رویکردهای جدید، به کودکان به مثابه موجوداتی بالفعل  ( 326:    1393به نقل از : جیمز و همکاران,    1995

دوران کودکی شکلی از بودن در جهان است که با بودن به عنوان یک مرحله از آماده شدن برای ورود به زندگی اجتماعی مخالف 

های مدرن درباره کودکی، چندگانه بودن و تنوع آن، ضرورت به کارگیری چشم  (. رویکرد39:    1397)شیخه و همکاران،  است

ها در خانواده، اجتماع و  کننده بودن خود کودکان در برساختن کودکِی خویش و اهمیت مشارکت آن، تعیین اندازهای متنوع به آن

 (. 18:  1396به نقل از ذکایی،  2005)والر، دهندفرهنگ را مورد تاکید قرار می 

کودک خردسال، به   کنندگان، مدلی ازشناسی و نهضت مصرفشناسی رشد، جامعهها در روانهای گذشته، پیشرفتطی دهه

هایشان درباره گر اجتماعی، ارائه داده است که بر اساس آن کودکان قادر به شکل دادن به هویت خود هستند، دیدگاهمثابه کنش

 . (313:  1396ناوتن و اسمیت, )مک جهان اجتماعی قابل احترام است و از حق مشارکت در این جهان اجتماعی برخورداند

شناسی، خود در حال آگاه جهات در حال دستیابی است. روانها، از بسیاری از  رسد که اطالعات و ایده، به نظر می 1980تا دهه  

های  ها و مکانشناسی و تاریخ نشان دادند که دوران کودکی در زمانگران اجتماعی بود. انسانشدنِ بیشتر از کودکان به عنوان کنش

دوران کودکی را شکل داده و   ها( بزرگساالن،های )نگرانی مختلف، متفاوت است. تاریخچه پزشکی نشان داد که چگونه دغدغه 

نگرانی  این  با  متناسب  موسساتی  تأسیس  ایدهچگونه  بر  شدیدی  تأثیرات  بنابراین  ها،  است.  کرده  اعمال  کودکی،  به  مربوط  های 

  یو درباره کودکی به عنوان برساخت  2های مربوط به کودکان به عنوان عامالن ، یک آوای بنیانی برای ایده1980دانشمندان در دهه  

 (.  18:  2013)مایال،  اجتماعی، داشتند
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بیان می 1فَس  فزاینده1980کند که در دهه  ،  و آمریکایی توجه خود را به عدم حضور نسبی ، تعداد  ای از دانشمندان اروپایی 

آن  کردند.  معطوف  اجتماعی  علوم  دانش  در  که  کودکان  استدالل کردند  عنوان کنشها  به  نفسه،  فی  باید  کامل  کودکان  گران 

اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرند، نه به عنوان قالب اولیه برای بزرگسال شدن، آموزش ببینند یا به عنوان مشکالتی برای نظم اجتماعی 

گر اجتماعی که به ثابه کنش جیمز نیز، پس از بررسی ریشه مفهوم کودک به م  (.772:    2004)َفس،    بزرگساالن در نظر گرفته شوند

در الگوی جدیدی برای مطالعه اجتماعی   1990کند که این مفهوم در سال  گردد، بیان می باز می   1970و  1960بحث های فکری دهه  

گران اجتماعی  از آنچه این تصور از کودکان به عنوان کنش  دارند  رسد که در نهایت جیمز و پروت تعریفی کودکی به اوج خود می 

بیان   شناسی کودکی یکی از اصول پارادایم جامعهدر  گری اجتماعی کودک را  ها، کنشآن (.  40:    2009)جیمز،  دهند توانند ارائهمی 

کنند، فعال باشند.  شوند و باید در ساختن زندگی خود، زندگی اطرافیان و جوامعی که در آن زندگی می کنند: » کودکان دیده می می 

 (.« 8:   1997، 2)جیمز و پروت  ل ساختارها و فرآیندهای اجتماعی نیستندهای منفع کودکان فقط سوژه

  3تگرانِ منفعل پردازش واقعیکند تا کودکان را نه به عنوان کنشای، تالش می انداز ارائه شده در این جا، به صورت برنامهچشم

پردازی کند. مطابق این دیدگاه واقعیت اجتماعی را م، مفهو4گرانی فعال، معناساز و برسازنده واقعیت اجتماعیبلکه به عنوان کنش 

توان از طریق نسل بزرگسال به یک جهان اجتماعی از پیش ساختاریافته تقلیل داد، بلکه واقعیت اجتماعی در درون کردار )عمل( نمی 

 (.   325:   2016، 6هنزل)اکرمن و  گیردمی  روزمره قرار دارد که به طور تعاملی توسط بزرگساالن و کودکان شکل 5اجتماعی

می 7الیس موران اشاره  مفهوم ،  در  جهت  تغییر  این  که  کنشکند  عنوان  به  کودکان  مجموعهپردازی  اجتماعی،  از گران  ای 

پذیری به عنوان مبانی نظری کننده را در برابر فرض انفعال کودکان در روند بزرگ شدن و در برابر اولویت جامعههای تعیین چالش

 (.  307:   2013الیس، )موران شناختی با زندگی کودکان به وجود آوردی تعامل جامعه اصلی برا

دهند،  می ها چه رفتاری نشان  کنند و در قبال آن درک این موضوع که کودکان چگونه با شرایط خود، دست و پنجه نرم می 

، تجربه روزمره  8جهان دوران کودکی کند؛ زیستبینی  ها در کنش اجتماعی را پیشنیازمند مطالعاتی است که بتواند عاملیت آن

های کنش  ها و استراتژیها با یکدیگر و با بزرگساالن مختلف، تاکتیکها، روابط آنها و تجربیات آنکودکان از زندگی، برداشت

محیطآن به  باید  کاری  انجام چنین  برای  مکان ها.  و  توجه،  ها  این  تنها  و جزئی کرد،  دقیق  توجه  نیست.  به خها  کافی  ودی خود 

کنند نیز  ها فعالیت می ها و جایگاهکه چگونه کودکان در این موقعیتهای مختلف کنش و اینارتباطات ساختاری موجود بین حیطه

 . ( 325:   1393)جیمز و همکاران,  باید مورد توجه خاص قرار بگیرد
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. مدل جدید  شدکه در بخش قبل توضیح داده   گر اجتماعی داردشهروندی کودک، ارتباط نزدیکی با فهم کودک به مثابه کنش

ای هستند که باید نظرات  ها، از اینکه کودکان شهروندان شایسته شناخت روزافزون دولتگران اجتماعی،  کودکان به عنوان کنش 

 (.  164:   2007و همکاران، 9)ناوتن کندها را در قانون، سیاست و عمل جستجوکنند، تکمیل و تقویت می آن

مثابه کنش  به  که کودک  می مفهومی  پیوند  او  شهروندی  به  را  اجتماعی  مشارگری  مفهوم  فعلی، زند،  در جامعه  است.  کت 

ای برخوردار است. اما در عین حال، به دلیل تأثیر ایده  مشارکت، همچنین به طور فزاینده مشارکت کودکان، از اهمیت فوق العاده 

شود. با این  های آموزش مصنوعی ارائه می مدرن محفاظت، امکان آشنایی کودکان و جوانان با مشارکت اجتماعی، عمدتا در اتاق

کنند و تنها با  های آموزشی، نیز مشارکت می کنند که کودکان در جامعه، در خارج از این زمینه، افراد مختلف خاطرنشان می دوجو

کنند. با این حال، باید از فشار یک جانبه به موضوع خودداری شود. این پیشنهاد معنا بخشیدن به محیط خود، در آن محیط مداخله می 
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 ...  بررسی تطبیقی جایگاه کودک در دو رویکرد __________________________________________________________________

 (.  40:  2004)جانز،  گیرندحت تأثیر محیط خود )و ساختارها( قرار نمی مطرح نیست که کودکان ت

داند که در ساخت جامعه دخیل هستند  گرانی می تاکید دارد. وی کودکان را کنش  1کورسارو، در این مورد بر بازتولید تفسیری  

کودکان، همانطور که کورسارو بیان .  ندشودارد که کودکان توسط ساختارهای اجتماعی حاکم تعیین می و در عین حال اظهار می 

های  شده از دنیای بزرگساالن، به منظور رفع نیازهایشان، به ایجاد فرهنگسازی اطالعات دریافتکند، با دریافت خالقانه یا مناسبمی 

پردازند، نگ نمی کنند. کودکان صرفا به درونی کردن جامعه و فرهها مشارکت می پردازند و در آنهای همال خاص خود می گروه

 . (45:  1393 ،)کورسارو  بلکه فعاالنه در تولید فرهنگی و تغییر و تحوالت آن نیز مشارکت دارند
گوید. مدل کودک به  گری اجتماعی او سخن می ناوتن نیز، از حقوق مشارکتی کودک برای ارتباط شهروندی و کنشمک

گر اجتماعی است و از مرتبط ساختن این مدل یافته مدل کودک به مثابه کنشهروندِ شایسته حقوق شهروندی، شکل توسعه مثابه ش

گذاری برخوردارند. این بحث متأثر از شود که کودکان خردسال از حق مشارکت در حوزه عمومی سیاست به این بحث ناشی می 

است، که بر اساس آن حقوق کودکان به اندازه دیگر    2تحد درباره حقوق کودک ملل م  1989حقوق ترسیم شده در کنوانسیون سال  

 . ( 315:  1396ناوتن و اسمیت, )مک آورندحقوق بشری )بزرگسال( الزام

ها مربوط است، طرف مشورت  کودکان، به مثابه شهروندانی که باید در موضوعاتی که به آن این کنوانسیون بر حقوق مشارکتی  

 کند: ها توجه شود، تأکید می قرار گیرند و به نظرات آن

 (. 12هایشان )مادههاست و جدی گرفته شدن دیدگاه حق اظهار نظر درباره تمامی چیزهایی که مربوط به آن  •

 (.13ای که بخواهند )ماده جو، دریافت و انتشار هرگونه اطالعات از طریق هر رسانهحق آزادی بیان، شامل آزادی جست •

آموزش • از  برخورداری  می حق  کمک  کودکان  و جسمی  فکری  عاطفی،  رشد  ارتقای  به  که  درک  هایی  و  آگاهی  کند؛ 

ای مسئوالنه در جامعه  ها را برای زندگی دهد و آنها افزایش می کودکان را از نقش والدین و اهمیت هویت فرهنگی، زبان و ارزش

 . (315:  1396ناوتن و اسمیت, )مک ( 29کند)ماده آماده می 

آزادی، آگاهی و انتخابگری او برگرفته شده و با خالقیتش آمیخته شده باشد و با مشارکت کودکان در جامعه، وقتی که از  

مثابه شهروند به  او  می کنش  یپذیرش  باشد،  همراه  توجیهگر  مسئولیتتواند  آن کننده  در کنش پذیری  باشد.  از سوی  ها  که  هایی 

آن  بر  ساختار  و  می بزرگساالن  تحمیل  کنش ها  در  یا  هسشود  القایی  که  نمی هایی  مسئولیت تند،  سنجش  به  کودکان  توان  پذیری 

 پرداخت.

اجتماعِی کنش   3شایستگی  به  را  کودک  شهروندی  که  است  دیگر  بحثی  می کودک،  پیوند  او  اجتماعی  برای گری  زند. 

 هاست، شایستگی اجتماعی کودکان امریگران اجتماعی، نگرانی اصلی آنپژوهشگرانی که بررسی نقش کودکان به مثابه کنش

ها مطرح  ها بیشتر پیرامون این مسئله است که چگونه این شایستگی در روابط روزمره کودکان و از طریق آنمسلم است و سواالت آن

 شود.  شود که این شایستگی پنهان یا کنترل می شود و البته بیان می و به رسمیت شناخته می 

( این نکته را در  1399دانند. ایزدپناه )برای کنش اجتماعی می   این در حالی است که برخی دیگر کودک را فاقد شایستگی الزم

ها را به سمت نادرستی از تعریف کودک و  کند که این رابطه، توجه داند و بیان می نوع رابطه قدرت میان کودک و بزرگسال می 

ای از معیارها و استانداردها و نادیده دهد با تعریف مجموعهکند. نامتوازنی قدرت به بزرگساالن اجازه می های او جلب می توانمندی

(. تفاوت نوع 120:    1399ها و احساسات کودکان مسیر بزرگ شدن را بر اساس نگاه خود تعریف کنند )ایزدپناه،  گرفتن کنش

االن فعال  ای که بزرگسگونهگر( نیستند، مسأله اینجا است که آنان بهبرخورد با کودکان به این دلیل نیست که آنها فعال )و کنش 

شود چون مفهوم شایستگی  رسمیت شناخته نمی عبارتی در جهان بزرگساالن، عمل کودکان چندان بهروند فعال نیستند. بهشمار می به

کنند شود... چون این بزرگساالن هستند که از موقعیت برتر خود شایستگی را تعریف می در ارتباط با عمل بزرگساالن تعریف می 

 (. 10:  1399، به نقل از ایزدپناه 1994)کیوورتراپ، 

پارادایم شایستگی کودکان، به دنبال این است که کودکان را به طور جدی و فی نفسه به عنوان عامالن اجتماعی در نظر بگیرد 
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های خود  گریسازند و هم بوسیله کنشهای اجتماعِی دوران کودکی، هم زندگی کودکان را می تا این مورد که چگونه برساخت

می  شایستگی کودکان ساخته  و همچنین  کند  بررسی  را  عنوان شوند  به  زندگی روزمره خود  در طول  اجتماعی که کودکان  های 

های کنش از طور در دیگر عرصه ها و همینهای هماالن و در خانوادهکودک، در همراهی دیگر کودکان و بزرگساالن، در گروه

گر، به شایستگی اجتماعی کودک به مثابه شهروند کنش (.  9:    1998الیس،  و موران  1)هاچبی   دهند را توضیح دهدخود نشان می 

   گرانه و عامالنه از سوی کودک است.کنش یجهان او اشاره دارد. شایستگی دستاوردتوانایی او در مشارکت و مدیریت زیست

شهروندی کودک به مثابه کنشگر اجتماعی، فراتر از دوراهی بین رویکردهای مطرح شده، با توجه به توانمندی و تمرکز بر  

لیستر، بین »شهروند بودن« و »کنش به عنوان کند.  جهانش حمایت می شایستگی اجتماعی کودکی، از مشارکت کودک در زیست 

شناختی به معنای برخورداری از حقوق ، در مفهوم حقوقی و جامعه2شهروند بودن گوید: »شود و می یک شهروند« تفاوت قائل می 

عنوان شهروند  به  است. کنش  و سیاسی  اجتماعی  مشارکت  و  عاملیت  برای  پتانسیل 3شهروندی الزم  تحقق  مستلزم  موقعیت  ،  های 

  رویکرد در  (.«  717:    2007)لیستر،    دهند دست نمی کنند شهروندی خود را از  شهروندی است. کسانی که این پتانسیل را برآورده نمی 

 .  به عنوان یک شهروند، فراهم آورده شودکودک  برای کنش    تواندمی ، همراه با تکیه بر شهروند بودن کودک، شرایط  جهانی زیست

را   گروند کنشرویکرد آموزشی تربیت شهروند آینده و تربیت شهرتوان دو  می جهانی  عالوه بر موارد باال، در رویکرد زیست

و   نظر می "همزمان در نظر داشت  در  ،  "(311:    2008،  4)آپریچارد   گیردامکان گفتمانی دوسویه که بودن و شدن را همزمان در 

با توجه   کرد. یک دوسویگی که مفهوم عاملیت ارائه شده توسط گفتمان دوران کودکی به مثابه بودن را  لحاظشهروندی  آموزش  

  به نحوی که گیرد می گر اجتماعی در نظر کودک را به مثابه کنش و دهد گسترش می  جهان خودش،زیست  به توانمندی کودک در

 ، فعال باشد. چه در حال و چه در آیندهدر ساخت و برساختن کودکی خودش، زندگی روزمره و دنیای اطرافش، 
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کارانه یا  محافظه  رویکردشود.  ، دیده می در دو جایگاهشهروندی  آموزش  توان بیان کرد که کودک در  کلی، می   ی در نگاه

پندارد، در تالش است تا طبق  های او را بالقوه می ها و توانمندی بیند و ظرفیتمنفعل می در جایگاهی کارکردگرایانه، که کودک را 

شود ، تحت تعلیم درآورد. کودک، عضوی فعال از جامعه انگاشته نمی آینده  شهروند  اهداف خود، کودک را برای تبدیل شدن به

هایی مشخص و از پیش تعیین شده و با دستیابی به بلوغی بزرگساالنه که برتر از  و تنها با گذار از دوران کودکی، با کسب مهارت 

جتماعی بپردازد. این رویکرد، اهدافی رو به آینده دارد تواند وارد جامعه شود و سپس به اقدام و کنش ا شود، می کودکی تصور می 

 داند.  و کودک را یک شهروند آینده می 

شهروند    تواند به مثابهشود و کودک می های کودک، بالفعل انگاشته می ها و ظرفیت، توانایی و اهداف آن  فعال  رویکرددر  اما  

آموزان  پذیری کودکان و دانشای مشارکت فعال و ارتقای مسئولیتگر در جامعه دیده شود. اهداف این رویکرد در جهت ارتقکنش

ای است که در اهداف  شوند. نکته قابل توجه در این رویکرد، فاصله ها در این امر به ایفای نقش فعال در جامعه تشویق می است و آن

 شود. دهد، دیده می آن با آنچه در جامعه رخ می 

ها، شوند که از طریق آنهای نظارتی و کنترلی محافظت می کودکان، با انواع سیستم  در کل، در عمل و در زندگی روزمره،

کودکی به عنوان یک فضای اجتماعی، بیشتر از آنکه بستری برای فعالیت و کنش کودکان باشد، بستری برای محافظت و کنترل 

شود. مدرسه، از جمله  ها رفتار می غیر شهروند با آنرود و به عنوان افرادی ها به حاشیه می کودکان است به نحوی که شهروندی آن

 ساختارهایی است که بر این کنترل و محافظت، تکیه دارد. 

های او برای مشارکت در جامعه کنونی، مغفول جا که کودک به مثابه شـهروند آینده، جایگاهی منفعل دارد و توانمندی از آن

و در  می  ابهاماتی در  رویکردماند،  نیز،  به نظر می عاملیت و کنش   فعال  او در گری کودک مطرح است،  رسد که درباره جایگاه 

ایده  آموزش در  تغییر  به  نیاز  است.  شـهروندی،  بزرگساالن  و  مربیان  با  در  های  پژوهش  زیستبررسی  این  به رویکرد  جهانی 

 
1 . Hutchby 
2 . being a citizen 
3 . acting as a citizen 
4 . Uprichard 
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انگاره کودک به مثابه شهروند کنشگر  ،  هامقدار آنتوجه به شـهروندی زیسته کودکان و شهروندی کودکو با    شهروندیآموزش 

جهانی، رویکرد زیسترسد که  داند. بدین نحو، به نظر می اجتماعی بدست آمد که کودک را دارای شایستگِی مشارکت اجتماعی می 

 کند.های بیشتری را برای پیونددادن کودکی و شـهروندی فعال به روشی معنادار، ایجاد می فرصت

های مختلفی است که در ارتباط با های مختلف از شهروندی کودکان، بازتاب و واکنش به سیاست شتو در نهایت اینکه، بردا

های فرهنگی در مورد انگاره شهروندی آینده که دوران کودکی به مثابه شدن مطرح است  فرهنگ دوران کودکی وجود دارد. ایده

کنش شهروند  انگاره  یا  بودن  و  مثابه  به  کودکی  دوران  بر  که  را  گر  اصلی  نقش  است،  ایده   .دارندمتکی  پژوهش،  این  در  اما 

ای از دوران کودکی  تواند انگارهجهانی به شهروندی کودک پیشنهاد و مطرح شد که فراتر از دو رویکر آموزشی دیگر، می زیست

وند بودن کودک، شرایط برای  همراه با تکیه بر شهرو   گیردمی بودن و شدن را همزمان در نظر  ،گفتمانی دوسویه داشته باشد که در

 . ، فراهم آورده شودنیز به عنوان یک شهروندکودک کنش 
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