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 چکیده

های  رسی کت  مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفاههدف این پژوهش بر

باشاد. وا اد  شهروند جهانی بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتاوا کمای می

تحلیل در این پژوهش جمالت و تصااویر کتا  درسای اسات. جامعاۀ آمااری، کتا  مطالعاات 

است و نمونۀ آماری همان جامعه اسات.  0411-0599اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی سال تحصیلی 

های شهروند جهانی آکسفام بود که در سه  یطه شناختی، مهارتی  ابزار گردآوری اطالعات مؤلفه

باشاد.  قبول می است که با تأیید استاد مربوطه روایی این پژوهش قابل بندی شده  و نگرشی طبقه

صورت مستقل انجام شاد و باا اساتفاده از  ان بهها توسط پژوهشگر برای محاسبۀ پایایی، شمارش

هاا  وتحلیل داده باشد. نتایج  اصل از تجزیه می 65/1آمده  دست ضری  هولستی، ضری  پایایی به

درصاد و پایاه چهاارم باا  44/39های دوره دوم ابتدایی، پایه پنجم با  دهد. در بین پایه نشان می

های شاهروند جهاانی  ن مقدار توجاه باه مؤلفاهدرصد به ترتی  دارای بیشترین و کمتری 95/08
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درصاد، بیشاترین و باه مؤلفاه  35/35باشند. در بین کت  موردبررسی به مؤلفه شناختی باا  می

 درصد، کمترین توجه شده است. 50/9نگرشی با 

 

 شهروند جهانی، مطالعات اجتماعی، دورۀ دوم ابتدایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
بیت هر کشور، بهترین وسیله برای ایجاد تغییرات اجتماعی در امروزه نظام تعلیم و تر

های  ی ابعاد و راه رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین آرمان  همه

طورکلی، هدف از تشکیل نظام آموزشی در  انداز آن کشور است. به مدنظر سند چشم

ان و رفع نیازهای اجتماعی توان در دو هدف کلی پرورش شخصیت انس سراسر دنیا را می

وپرورش از آن رو است که این  (. اهمیت پرداختن به آموزش0591خالصه نمود )کشاورز، 

گذاری و توسعه جهان اجتماعی و فرهنگی جدید ایفا کرده  نهاد نقش مهمی در پایه

ها و رفتارهای  پذیر کردن، گسترش نگرش توان به تالش برای جامعه است  ازجمله می

ها، کمک به ایجاد  ی، تربیت نیروی متخصص و موردنیاز جامعه و سازماناجتماع

های اجتماعی برای تمام طبقات و  های برابر دسترسی به دانش و موقعیت فرصت

گیری در سطوح فردی و اجتماعی  های اجتماعی و درنهایت خردمند کردن تصمیم گروه

 (.0594زاده و آرین، اشاره کرد )پورشافعی، طال 

ترین ابزار تحق  اهداف اجتماعی در سطح محلی، ملی و  عنوان مهم های درسی به هبرنام

درسی با مطالبات   شود، اما گفتنی است جهت منطب  کردن برنامه جهانی، محسوب می

کنونی، انتخاب درست، منطقی و روزآمد عناصر   فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه

های ارزشیابی آموزشی  یادگیری و شیوه-یاددهیهای  درسی و اهداف، محتوا، روش  برنامه

عنوان مقوله  (، زیرا محتوا به0595الزم و ضروری است )تمجیدتاش و مجلل چوبقلو، 

های یاددهی و ارزشیابی معلمان و میزان یادگیری و  محوری نقش تأثیرگذاری بر شیوه

ای آگاهی از اینکه (. بر0596فهم دانش آموزان دارد )پورسلیم، عارفی و فتحی واجارگاه، 

آیا برنامه درسی در رسیدن به اهداف مدنظر موف  بوده است و به چه میزانی، نیازمند آن 

هستیم که به بررسی و تحقی  پیرامون محتوای کت  درسی بپردازیم  و بهترین روش 

برای تحق  این امر، این است که معلمان پژوهشگر در سراسر کشور از شیوه تحلیل 

 بگیرند.محتوا بهره 

درهم فشرده »ی رابرتسون بر  مواجه هستیم که به گفته 0شدن امروزه با پدیده جهانی

( و به 0561، 0داللت دارد )رابرتسون« شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان

                                                             
1- Globalization 
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شدن فرآیندی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط  جهانی»ی واترز  گفته

ای از کاهش  طور فزاینده رود و مردم به فکنده است، از بین میاجتماعی و فرهنگی سایه ا

گوید:  (. مک گرو نیز می0591)نقل در کشاورز،« شوند این قیدوبندها آگاه می

ها و جوامع که به  شدن عبارت است از برقراری روابط متنوع و متفاوت بین دولت جهانی

که از طری  آن،  وادث، ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی 

تواند پیامدهای مهمی برای سایر افراد و  ها در یک بخش از جهان، می تصمیمات و فعالیت

 .(0566های دیگر کره زمین داشته باشد )نقل در صبوری خسروشاهی،  جوامع در بخش

شود )خدیر و  عنوان ظهور یک فرهنگ ترکیبی تفسیر می شدن به به عبارتی جهانی

 (.5151، 5وهاب

ها و فزونی  ها، ترورها، تجاوزها، تخری  زیست محیط در عصر  اضر شاهد جنگ

ها و مسائل، تمامی جامعه  که این چالش های العالج همچون ایدز هستیم و ازآنجایی بیماری

ی  رسد که سرنوشت همه گیرد و ماورای مرزهای ملی است، به نظر می جهانی را در برمی

خورده است و متأثر از یکدیگر شده  ازپیش به هم گره ین بیشهای ساکن در کره زم انسان

« شهروند جهانی»عنوان یک  است و به عبارتی همه عضوی از این جامعه جهانی و به

(. ازنظر یونسکو واژه شهروند جهانی به عضویت در جامعه 0591شوند )کشاورز، محسوب می

ستگی متقابل سیاسی، اقتصادی، تر یا همان بشریت اشاره دارد. این امر بر واب گسترده

اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای محلی، ملی و جهانی تأکید دارد )نقل در خدیر و وهاب، 

5151.) 

های مختلف در  اوزه شاهروند جهاانی صاورت گرفتاه اسات.  مطالعات متعددی از جنبه

تحاول مفهاوم شاهروندی و ظهاور »( پژوهشی تحات عناوان 0591گوره )عیوضی و باب

دهد در جهان معاصر متأثر از  اند. نتایج این پژوهش نشان می ، انجام داده«د جهانیشهرون

هاای پیشاامدرن، مادرن و پساامدرن و  شدن، وجاود طیاف دولات فرایند ناموزون جهانی

( 0591تحوالت شهروند جهانی، ما عمالً با ناوعی واهمگرایای مواجاه هساتیم. کشااورز )

، پاژوهش خاود را از «های شهروندی جهاانی ششدن و ضرورت آموز جهانی»تحت عنوان 

                                                                                                                                                
1 - Robertson 

2 - Khaedir & Wahab 
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دهاد  دیدگاه آکسفام با رویکرد کیفی انجاام داده اسات. نتاایج ایان پاژوهش نشاان مای

دهاد و تعهاد دوجانباه  های شهروند جهانی تعامل بین فرد و جامعه را جهت مای آموزش

وان ای عنا ( مطالعاه0566آورد. صبوری خسروشاهی ) میان فرد و  کومت را به وجود می

، باه روش «ها و راهبردهای مواجهاه باا آن شدن  چالش وپرورش در عصر جهانی آموزش»

دهد که فرایند  ای و با رویکرد کیفی انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان می کتابخانه

وپرورش تحات تاأثیر قارار  ویژه از نظر آماوزش شدن نظام اجتماعی، جامعه ما را به جهانی

بررسای »( پاژوهش خاود را تحات عناوان 0595اش و مجلل چوبلاو )داده است. تمجیدت

وپرورش جمهاوری اساالمی ایاران باا  تطبیقی تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی آموزش

تحلیلی )اسانادی(  –اند و برای نیل به این هدف از روش توصیفی انجام داده« کشور ژاپن

هاای  دهد که ایجااد مهاارت ن میاند. نتایج این پژوهش نشا و رویکرد کیفی استفاده کرده

های تربیتی هر نظام آموزشی باه شامار  ها یکی از ضرورت شهروندی و ارتقای این مهارت

هاای درسای تربیات شاهروندی:  برناماه»( تحات عناوان 0560آید. فتحی واجارگاه ) می

، پژوهش خاود را از دیادگاه آکسافام باا «وپرورش ایران اولویتی پنهان برای نظام آموزش

هاای  رغام تاالش دهد که علی یکرد کیفی انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان میرو

شده در ابعاد آموزشی، پرورشی و تبلیغی برای پرورش شهروند مطلوب، این اقدامات  انجام

( پاژوهش خاود را تحات 0590پور ) پور، خلخالی و جانعلیآمیز نبوده است. کاظم موفقیت

باه روش شابه آزمایشای باا « صلح در تربیت شهروند جهانی تأثیر برنامه آموزش»عنوان 

آزمون با گروه کنترل با رویکرد کمی بررسای کردناد. نتاایج ایان  آزمون و پس طرح پیش

های آزمایش و کنترل پس از اجرای برنامه  آزمون گروه دهد که بین پس پژوهش نشان می

ماه آماوزش صالح در بهباود آموزش صلح، تفاوتی معنادار وجود دارد. بر ایان اسااس برنا

تربیت شهروند جهانی و همچنین، در افزایش داناش، تاوانش و پارورش نگارش شاهروند 

( پااژوهش خااود را تحاات عنااوان 0591جهااانی فراگیرناادگان تااأثیر دارد. زاهاادی )

دهاد کاه  با رویکرد کیفی انجام داده است. نتایج نشان می« شدن و توسعه پایدار جهانی»

ه معنای درهم گره خوردن رویدادهای اجتماعی و رواباط اجتمااعی شدن درواقع ب جهانی

شادن ساب   های دوردست با تاروپود موضعی یا محلی جوامع دیگر است. جهانی سرزمین

های اقتصادی، سیاسی و  تی فرهنگی و اجتماعی از یاک کشاور باه ساایر  انتقال بحران
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پراکناده جغرافیاایی نیاز بار  های مختلف تولید در نقااط شود و انجام فعالیت کشورها می

شادن، افازایش  طورکلی مفهاوم واقعای جهانی افزاید و به وابستگی کشورها به یکدیگر می

شادن و  جهانی»( تحات عناوان 0565وابستگی متقابال باین کشاورها اسات. ساجادی )

پژوهش خود را با رویکرد کیفای انجاام « پیامدهای چالش برانگیز آن برای تعلیم و تربیت

شدن تحوالتی را در عرصاه تعلایم و تربیات  ت. نتایج  اکی از آن است که جهانیداده اس

توان موجبات تضعیف ساختارها، اهداف و محتوی تعلایم و تربیات  آورد و می به وجود می

های آموزشای و تربیتای را از  الات  گیری محلی و ملی را فراهم کند و مرکزیات تصامیم

های  درآورد کاه خاود زمیناه بعضای نابساامانیملی و محلی به  الت فراملای و جهاانی 

آورد. رشایدی  هویتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی را برای جوامع مختلاف باه وجاود مای

شادن و ضارورت آماوزش عماومی در تربیات  جهانی»( در پژوهش خود با عنوان 0598)

قی از بیان کرد که رویکرد موجود به تربیت شهروند جهانی در ایران تلفی« شهروند جهانی

رویکردهای آموزش سیاسی، مدنی، انتقال فرهنگای و رویکارد لیبارال اسات. پوراصاغری 

تحلیل سیر تحول مفاهیم شهروندی در محتاوای »( در پژوهش خود تحت عنوان 0590)

، کتا  ذکرشاده را باه «کت  تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسافام

آمده در  دسات حتوا کرده است. با توجه به نتاایج بهروش توصیفی با رویکرد کلی تحلیل م

سال باا توجاه باه افازایش محتاوا و  به توان با اطمینان بیان کرد که سال این پژوهش نمی

 جم کتاب، مفاهیم شهروندی در این سه کتاب به ترتی  بیشاتر شاده و سایر صاعودی 

حتاوای برناماه تحلیال م»( تحات عناوان 0590داشته است. قلتاش، صالحی و میرزایی )

هاای شاهروند  درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتادایی ایاران از منظار توجاه باه ویژگای

، کت  تعلیمات اجتماعی پایه چهارم و پانجم ابتادایی را از دیادگاه آکسافام باه «جهانی

دهاد  اند. نتایج این پژوهش نشان مای روش کدگذاری با رویکرد کمی تحلیل محتوا نموده

های شهروند جهانی در همه ابعاد و عناصر برناماه درسای  اری از ویژگیهای بسی که مؤلفه

 اند. توجهی قرارگرفته مورد بی

وپرورش تا اواسط قرن بیستم به بیراهه رفتاه و باین  دهد نظام آموزش ها نشان می بررسی

آموزش و زندگی شکاف عمیقی را باه وجاود آورده اسات. در ابتادای آخارین رباع قارن 

هاای زنادگی  تواناد و نبایاد از واقعیات وپرورش نمی دریافتند که آموزش بیستم، جهانیان
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ای برای شرکت در  عنوان وسیله وپرورش به اجتماعی دور بماند. در دیدگاه جهانی، آموزش

المللای  های بین های جهانی است و افراد باید آموزش ببینند تا بتوانناد در عرصاه فعالیت

گاردد. )صابوری  اتار از فعالیات اقتصاادی قلماداد میموف  باشند و این اهداف، امری فر

 (.0569خسروشاهی، 

های اخیر و اضاافه شادن پایاه ششام باه  با توجه به تغییر سیستم نظام آموزشی در سال

های شهروند جهاانی در کتا  تعلیماات  دوره دوم ابتدایی و ضرورت در نظر گرفتن مؤلفه

رجاه اول، باا توجاه باه اینکاه قلتااش، اجتماعی این دوره، بر خود الزم دیادیم کاه در د

هاای چهاارم و پانجم  کتا  تعلیماات اجتمااعی پایاه 0591صالحی و میرزایی در سال 

اند، محتوای کتا  ماذکور  های شهروند جهانی تحلیل محتوا نموده ابتدایی را ازنظر مؤلفه

ماات را مجدداً تحلیل نموده و در درجه دوم به بررسی محتوای کتااب جدیادالتألیف تعلی

 اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس سیاهه آکسفام بپردازیم.

 در این پژوهش به یک سؤال اصلی و سه سؤال فرعی زیر پاسخ داده خواهد شد.

عنوان یاک شاهروند جهاانی در کتا   آموزان به میزان به تربیت دانش سؤال اصلی: به چه 

 تعلیمات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟

 ت فرعی:سؤاال

های شناختی، مهاارتی و نگرشای در محتاوای  های شهروند جهانی در  یطه ویژگی .0

 کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟

های شناختی، مهارتی و نگرشی در محتوای  های شهروند جهانی در  یطه ویژگی .5

 یزان موردتوجه قرار گرفته است؟کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان به چه م

های شناختی، مهارتی و نگرشی در محتوای  های شهروند جهانی در  یطه ویژگی .5

 کتاب تعلیمات اجتماعی ششم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟

 مبانی نظری

شهروندی جهانی روشی است برای نحوه ارتباط با دیگران در سراسر دنیا، اساتفاده از 

عدالتی و راهای بارای ایجااد تغییار  وق سیاسی و تفکر انتقادی، به چالش کشیدن بی ق
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، 5کناد )نوسابائوم ( کاه ا سااس مسائولیت اخالقای بشاری را ارائاه می5100، 0)بریقام

عنوان  تاوان بارای افاراد باه (. نظریه شهروند جهانی بر این امر تأکیاد دارد کاه می5115

الملل و جهانی به رسمیت شناخت. ایان  ر سطح بینشهروندان جهانی  قوق و تعهداتی د

گذاری کرد. او در یکی از آخرین مقاالت خود  ( نام0993) 5انگاره را باید به نام دیوید میلر

امکان تحق  شهروندی توأم با تکلیف را در سطح جهانی مورد « تعهدزا  شهروندی»به نام 

سمیت شناختن تعهدات اخالقای در بررسی قرار دارد. نوعی از شهروندی که مستلزم به ر

تعیین سرنوشت خود در سطح »ای دیگر با عنوان  خارج از  دود ملی است. میلر در مقاله

معتقداست که جز باا تعریاف معیارهاای اساتاندارد بارای عادالت « ملی و عدالت جهانی

عنوان مبناا  جهانی قابل تحق  نیست. وی برای رسیدن به عدالت جهانی سه تعهاد را باه

 شمارد: برمی

 تعهد و ا ترام به  قوق بشر از مبانی اساسی آن در میان تمام ملل است. -0

 آورند، پرهیز کنند. ها زیان اشخاص و اجتماعات باید از اعمالی که برای تشکیل آن -5

شود که تمام اجتماعات سیاسی فرصت تعیین آیناده و سرنوشات   باید تضمین  اصل -5

 ت موردنظرشان را در میان اعضای خور دارد هستند.خویش و اجرایی کردن عدال

بنابراین میلر ایده جهان میهنی را انکار و به راه انداختن نوعی عادالت جهاانی را توصایه 

طور گسترده ماورد بحاث قارار  (. اخیراً اصطالح شهروند جهانی به0563کند )قلیزاده، می

ها در  مشی برای ساازمان یک خطعنوان  ( و به5107، 4گرفته است )کلیفورد و مونتگومری

های درسای و آموزشای در  دهی برناماه شود که به شکل سطوح مختلف در نظر گرفته می

عنوان یاک مفهاوم  (. شهروند جهانی به5107، 3پردازد )هموند و کتینگ سراسر جهان می

( کاه باه 5107، 8وپرورش در نظر گرفته شاده اسات )باوچر در مبا ث مربوط به آموزش

                                                             
1 - Brigham 

2 - Nussbaum 

3 - David Miler 
4 -Clifford & Montgomery 

5 - Hammond and Keating 

6 - Butcher 
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دهد بدون در نظر گرفتن مواردی همچون جنسیت، قومیت، مذه  و  وز اجازه میآم دانش

 (.5107، 0... روابطی را شکل داده و یا شناسایی کند )هنکو 

شاود کاه از  کومات ملای جادا شاود و بر سا   شهروند جهانی باه فاردی اطاالق می

، 5یاد. )اسامیتهای عمومی اقادام نما المللی )جهانی( در زمینه ساختارهای فراملی و بین

دیگر شااهروند جهااانی یعناای شااهروندی کااه دارای هوشاامندی فناای،  عبارتی ( بااه5117

اقتصادی، انسانی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشای باوده و درگیار شابکه خاود یاادگیری 

ناژاد، کناد )مالیای یافته جدیاد ایفاا می خویش است و نقش مهمی را در دنیاای توساعه

شدن، روندی اسات کاه در آن رواباط اجتمااعی  جهانی»(. به نظر یان آرت شولت 0565

ها در یاک جهاان در  اال  شوند. بنابراین همه انسان دارای ماهیت بدون مرز و فاصله می

 (.0569)نقل در شکوری، « تعامل هستند

کنند،  شدن تئوری پردازی می نظران و کسانی که پیرامون جهانی ازنظر صا  

( 0565قتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. )سجادی، شدن دارای سه بعد اساسی ا جهانی

در تعریف شهروند جهانی بر این باور است که شهروند جهانی به فردی اطالق  5آکسفام

عنوان یک شهروند  شود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی دارد، با نقش خود به می

ح محلی گرفته تا در ها و تنوع در تمامی امور از سط آشناست و ضمن ا ترام به ارزش

 (.0563سطح جهانی مشارکت فعال دارد )قائدی، 

شود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کاافی دارد، باا  شهروند جهانی به فردی گفته می

ی  هاا و تناوع در هماه عنوان یک شهروند آشناست و ضمن ا ترام باه ارزش نقش خود به

هاایی  فعاال دارد. همچناین ویژگایامور از سطح محلی گرفته تا سطح جهانی مشاارکت 

شدن و وابستگی متقابال  ی جهانی مانند آگاهی نسبت به عدالت و برابری اجتماعی، مقوله

عادالتی و ناابرابری، همکااری و  ال  ی پایادار، مباارزه باا بی ها با یکدیگر، توساعه انسان

 (.  0590زیست را داراست )پوراصغری،  تعارض، عالقه به  فظ محیط

 ، شهروند جهانی فردی است که دارای مشخصات زیر باشد:«هریت» از دیدگاه

                                                             
1 - Hancock 

2 -Smith 

3 - Oxfam 
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های مشتر  انسانی مانند عادالت  ها و تعهد نسبت به ارزش در  دیگر فرهنگ -

 اجتماعی و  قوق بشر

عنوان یک فرد برای زندگی در یک جامعه جهاانی و کاار باا یاک  آماده شدن به -

 سیستم اقتصادی جهانی

 ن مسائل جهانی و استقالل جهانیافزایش دانش و آگاهی پیرامو -

 المللی افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی در سطح بین -

 بهبود انسجام اجتماعی -

 (0590باال بردن سطح معیارها )قلتاش، صالحی و میرزایی،  -

کشاور جهاان باا  96ساازمان کاه در  03المللای متشاکل از آکسفام، کنفدراسایون باین

های پایدار بارای   ل جهان، برای پیدا کردن راه همکاری شرکا و متحدین خود در سراسر

شمارد و اباراز  های شهروند جهانی را چنین برمی کنند، ویژگیعدالتی فعالیت می فقر و بی

 داند که:کند که فردی را شهروند جهانی میمی

عنوان یاک  اسات و دارای  اس ایفاای نقاش باه تر آگااهنسبت به جهان وسیع -

 باشد.شهروند جهانی می

 گذارد.ها ا ترام میبه تفاوت و گوناگونی -

دارای فهم است نسبت به اینکه جهان ازلحااظ اقتصاادی، سیاسای، اجتمااعی،  -

 کند.محیطی چگونه عمل می فرهنگی، تکنولوژی و زیست

 عدالتی اجتماعی، منزجر و خشمگین شده است. از بی -

 .کنددر طیف وسیعی از سطوح محلی تا جهانی مشارکت و فعالیت می -

 خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدارتر است. -

 (0591گیرد. )کشاورز، مسئولیت اعمال خود را به عهده می -

 شمارد:آتور و داویسون اهداف زیر را برای تربیت شهروند جهانی برمی

 هاآگاهی از مسائل جهانی و نقش سازمان ملل متحد در  ل آن (0

 هاهی از فرهنگ آنهای دیگر با آگاشناخت کشور (5

 شناخت مسائل مرتبط با  قوق بشر (5
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 (5111، 0زیست )آتور و داویسون در  روابط انسان و محیط (4

« مهاارتی»، «شناختی»های شهروند جهانی را در سه  یطه  آکسفام عناصر اصلی ویژگی

 به آن اشاره شده است. 0بندی کرده است که در جدول  طبقه« نگرشی»و 

 های شهروند جهانی ویژگی ( عناصر اصلی0جدول )

 های حیطه مهارتی مؤلفه های حیطه شناختی مؤلفه
ها و  های مربوط به حیطه ارزش مؤلفه

 ها نگرش

 نفس ا ساس هویت و اعتمادبه تفکر انتقادی عدالت و برابری اجتماعی

 عدالتی و نابرابری تعهد برای مبارزه با بی استدالل کردن تنوع

 شدن جهانی
عدالتی و  مبارزه با بی

 نابرابری

ا ترام و ارزش قائل شدن نسبت به تنوع و 

 ها تفاوت

 ی پایدار توسعه
ا ترام به افراد و امور 

 مختلف

زیست و  عالقه و نگرانی نسبت به محیط

 ی پایدار تعهد برای توسعه

 ها همکاری و  ل تضاد صلح و جنگ
توانند تفاوت  ها می اعتقاد به اینکه انسان

 ایجاد کنند.

 (0590برگرفته شده از: )پوراصغری، 

باشد. ازجمله اثارات  شدن دارای اثرات مخربی نیز می بعضی نیز معتقدند که پدیده جهانی

منفی این پدیده این است که موج  فرار مغزها از کشورهای در ال توساعه شاده اسات. 

توساعه  شدن اثارات منفای بار کشاورهای در ال ازنظر رقابت در بازار جهانی کار، جهانی

های  شدن در خادمت مناافع شارکت طورکلی مخالفان معتقدند که جهانی داشته است. به

کناد. در عرصاه فرهنگای و اجتمااعی،  هاای کوچاک عمال می بزرگ و به ضارر شارکت

عنوان یک خطر فرهنگی که همانندسازی سبک زندگی را در سطح جهاان  شدن به جهانی

شادن آن را باه  محیطی، مخالفان جهانی ستگسترش داده، قلمداد شده است. از منظر زی

 (.0591کنند )زاهدی،  رویه و نسنجیده منابع متهم می مصرف بی

آموزش شهروند جهانی، ترکیبی از یادگیری درباره دیگاران و افازایش آگااهی عماومی و 

شود و همچنین فعالیات در جامعاه را در طیاف  عملی است که منجر به تغییر در فرد می

                                                             
1 -Arthur & Davison 
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(  بناابراین 5150، 0کند )بیکر و فناگ های فراتر از سطح ملی ایجاد می اسوسیعی از مقی

آموزش شاهروند جهاانی دارای اهمیات بااالیی اسات. مسالماً از میاان ساطوح مختلاف 

گیاری  ی ابتدایی از سطوح  ساس و مهم تعلیم و تربیت است و در شاکل تحصیلی، دوره

توجاه اسات. مادارس  م و قابالای مها آماوزان دوره شخصیت اجتماعی و شهروندی دانش

های تعلیمی و تربیتی در افزایش دانش، بسط بینش و  ها و برنامه ابتدایی با تدار  فرصت

هاای دوره  ویژه در پایاه های مطلوب شهروندی نقش به سزایی دارناد، باه ی مهارت توسعه

ر دوم ابتدایی، باید به دلیل مال ظات رشدی، موضوع تربیت شاهروندی موردتوجاه بسایا

ی آموزش ابتدایی جایگاه مناس  و مهمی  وجود، اگر دوره بااین(. 0566قرار گیرد )قلتاش، 

ی درسی و محتواهاای  برای آغاز آموزش و تربیت شهروند جهانی است، بدون شک برنامه

ای که نباید از نظر دور  آموزشی و تربیتی بستر اساسی این آموزش و تربیت است. اما نکته

طرا ی و تدوین برنامه درسی مفید و مطلوب پیرامون شهروند جهانی  داشت این است که

نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مبانی نظری این  وزه است. زیرا هرچه  وزه معرفتی در 

گیری برنامه درسای تربیات شاهروند جهاانی  توان در تصمیم تر باشد، می این رابطه کامل

 (.0590د )قلتاش، صالحی و میرزایی، تری را مشاهده کر ها و اشکاالت کم کاستی

 شناسی پژوهش روش

باشاد. روش ماورد  های کااربردی می پژوهش  اضر از نوع توصیفی و در گروه پژوهش

آماده  5استفاده در این پژوهش، روش کمی و از نوع تحلیل محتواست. در تعریف برلساون

ظم و کمای ی پژوهشی است کاه بارای تشاریح عینای، مان است تحلیل محتوا یک شیوه

رود. عالوه بر دیدگاه کمی نسابت باه تحلیال  های ارتباطی به کار می محتوای آشکار پیام

دانناد. تحلیال  هاای تحلیال کیفای می تحلیل محتوا را ازجمله روش 4و گرو 5محتوا، برنز

منظور توصایف مانظم و عینای  های پژوهشی است که به ها یکی از روش محتوا از دید آن

(. وا اد 0567رود )ضایغمی و همکااران،  ه از ارتباطاات باه کاار مایآمد دست محتوی به

                                                             
1 - Baker & Fang 

2-Berelson 

3-Buenz 

4 -Grore 
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های درسای اسات کاه ایان  تحلیل نیز در این پژوهش، جمالت و تصاویر مندرج در کتاب

هاا، فعالیات در  های گوناگون متاون درس، پژوهش جمالت و تصاویر در شرایط و موقعیت

ه موردتوجه قرار گرفت. جامعاه ها و قسمت برای مطالع گو در کالس، تمرین و کالس، گفت

آماری این پژوهش، برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتادایی کشاور ایاران در ساال 

های  بود که از این جامعه، برنامه درسی مطالعاات اجتمااعی پایاه 0599-0411تحصیلی 

چهارم، پنجم و ششم ابتدایی انتخاب شدند. محتوای کتا  درسای مطالعاات اجتمااعی 

مورد بررسای قارار گرفات.  0599-0411پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی  چهارم،

رساد اهاداف تربیات  گیری ما در این پژوهش هدفمند بود، زیارا باه نظار می شیوه نمونه

خاورد و در دوره دوم ابتادایی تفکار  شهروند جهانی در ایان درس بیشاتر باه چشام می

باشاد و  فهم می ها برای آناان قابال رزشگیری است و ا آموزان در  ال شکل انتزاعی دانش

بهترین زمان برای نهادینه کردن رفتار است. در ایان پاژوهش ابازار گاردآوری اطالعاات 

های شهروند جهانی آکسفام باود کاه در ساه  یطاه شاناختی، مهاارتی و نگرشای  مؤلفه

ائاه منظور ار توسط مؤسساه آکسافام باه 5114ها در سال  بندی شده بود. این مؤلفه طبقه

ای برای تربیت شهروندانی جهانی ارائه شاد، باا تأییاد اساتاد مربوطاه روایای ایان  برنامه

صاورت  ها توسط پژوهشگران به باشد. برای محاسبه پایایی، شمارش پژوهش قابل قبول می

 65/1آمده  دسات مستقل انجام شد و باا اساتفاده از ضاری  هولساتی، ضاری  پایاایی به

 باشد. می

 ها یافته

های شااناختی، مهااارتی و نگرشاای در  هااای شااهروند جهااانی در  یطااه ( ویژگی0سااؤال 

 محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟

های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات  ( میزان توجه به مقوله5جدول )

 اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

 درصد فراوانی ها یر مقولهز ها مقوله
مجموع 

 درصد

 75/71 1 1 آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی یطه 
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 11/1 0 ها و تنوع آگاهی از تفاوت شناختی

 11/11 11 آگاهی از توسعه پایدار

 11/01 01 آگاهی از صلح و جنگ

 11/01 01 شدن آگاهی از جهانی

 یطه 

 مهارتی

 11/1 01 عمل نمودنتوانایی برای انتقادی 

75/09 

 11/1 00 وگو مؤثر و کارآمد توانایی بحث و گفت

عدالتی و  توانایی برای مبارزه با بی

 نابرابری
1 1 

 11/0 1 ها توانایی رعایت و ا ترام به انسان

 11/1 1 توانایی برقراری همکاری و تعاون

 یطه 

 نگرشی

 11/1 0 نفس ا ساس هویت و اعتمادبه

35/9 

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا 

 عدالتی بی

1 
1 

ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه 

 ها تنوع و تفاوت

1 
1 

زیست و  عالقه و ا ترام نسبت به محیط

 تعهد برای توسعه پایدار

1 
11/1 

اناد و  ها متفاوت اعتقاد به اینکاه انساان

 توانند تغییر ایجاد کنند می

1 
11/1 

 011 011 011 مجموع

جملاه و تصاویر منادرج  047شود که از مجموع مشخص می 5با نگاهی به جدول شماره 

و درصاد  014در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی  یطه شناختی با فراوانای 

« آگاهی از توسعه پایادار»دارای بیشترین توجه است. در این  یطه نیز زیر مقوله  75/71

باا « آگااهی از عادالت و براباری اجتمااعی»و زیار مقولاه  53/48رصد و د 86با فراوانی 
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به ترتیا  دارای بیشاترین و کمتارین مقادار توجاه هساتند. در پایاه  1فراوانی و درصد 

( دارای کمترین توجاه اسات. در ایان 35/9و درصد  04چهارم  یطه نگرشی )با فراوانی 

زیسات و  و ا ترام نسبت باه محیط عالقه» یطه نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله 

است و کمترین توجه نیز مرباوط باه  78/4و درصد  7با فراوانی « تعهد برای توسعه پایدار

ا ترام و ارزش قائال شادن »و « عدالتی عالقه و اشتیاق برای مبارزه با بی»های  زیر مقوله

 باشد. می 1با فراوانی و درصد « ها نسبت به تنوع و تفاوت

های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات  یزان توجه به مقوله( م5جدول )

 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

 مجموع درصد فراوانی ها زیر مقوله ها مقوله

 یطه 

 شناختی

 11/1 11 آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی

01/11 

 11/01 11 ها و تنوع آگاهی از تفاوت

 11/01 11 آگاهی از توسعه پایدار

 11/1 11 آگاهی از صلح و جنگ

 11/0 01 شدن آگاهی از جهانی

 یطه 

 مهارتی

 11/11 011 توانایی برای انتقادی عمل نمودن

11/11 

 11/1 11 وگو مؤثر و کارآمد توانایی بحث و گفت

عدالتی و  توانایی برای مبارزه با بی

 نابرابری
01 11/0 

 11/1 01 ها ه انسانتوانایی رعایت و ا ترام ب

 11/1 10 توانایی برقراری همکاری و تعاون

 یطه 

 نگرشی

 0/1 01 نفس ا ساس هویت و اعتمادبه

01/01 

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا 

 عدالتی بی

0 
01/1 

ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه 

 ها تنوع و تفاوت

01 
10/1 
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و زیست  عالقه و ا ترام نسبت به محیط

 تعهد برای توسعه پایدار

01 
11/0 

اناد و  ها متفاوت اعتقاد به اینکاه انساان

 توانند تغییر ایجاد کنند می

11 
11/1 

 011 011 101 مجموع

جملاه و تصاویر منادرج  308شود که از مجموع مشخص می 5با نگاهی به جدول شماره 

و درصاد  556با فراوانای  در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی،  یطه شناختی

هاا و  آگااهی از تفاوت»دارای بیشترین توجه است. در این  یطه نیاز زیار مقولاه  08/44

 01با فراوانی « شدن آگاهی از جهانی»و زیر مقوله  96/05و درصد  87با فراوانی « ها تنوع

م به ترتی  دارای بیشترین و کمترین مقدار توجاه هساتند. در پایاه پانج 95/0و درصد 

( دارای کمترین توجه است. در ایان  یطاه 09/05و درصد  85 یطه نگرشی )با فراوانی 

توانناد  اناد و می ها متفاوت اعتقاد به اینکه انساان»نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله 

است و کمترین توجه نیز مربوط باه زیار  58/4و درصد  55، با فراوانی «تغییر ایجاد کنند

 باشد. می 09/1و درصد  0با فراوانی « عدالتی و اشتیاق برای مبارزه با بیعالقه «  مقوله

های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات  ( میزان توجه به مقوله4جدول )

 اجتماعی پایه ششم ابتدایی

 مجموع درصد فراوانی ها زیر مقوله ها مقوله

 یطه 

 شناختی

 10/1 1 آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی

11/11 

 11/1 01 ها و تنوع آگاهی از تفاوت

 11/01 11 آگاهی از توسعه پایدار

 11/01 11 آگاهی از صلح و جنگ

 11/01 11 شدن آگاهی از جهانی

 یطه 

 مهارتی

 10/01 11 توانایی برای انتقادی عمل نمودن
11/11 

 11/01 11 وگو مؤثر و کارآمد توانایی بحث و گفت
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عدالتی و  وانایی برای مبارزه با بیت

 نابرابری
1 11/1 

 11/0 1 ها توانایی رعایت و ا ترام به انسان

 1 1 توانایی برقراری همکاری و تعاون

 یطه 

 نگرشی

 11/1 1 نفس ا ساس هویت و اعتمادبه

11/0 

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا 

 عدالتی بی

1 
1 

نسابت باه ا ترام و ارزش قائال شادن 

 ها تنوع و تفاوت

1 
1 

زیست و  عالقه و ا ترام نسبت به محیط

 تعهد برای توسعه پایدار

0 
11/1 

اناد و  ها متفاوت اعتقاد به اینکاه انساان

 توانند تغییر ایجاد کنند می

1 
1 

 011 011 111 مجموع

نادرج جملاه و تصاویر م 513شود که از مجموع مشخص می 4با نگاهی به جدول شماره 

و درصاد  054در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی،  یطه شناختی با فراوانای 

« آگاهی از صلح و جنگ»دارای بیشترین توجه است. در این  یطه نیز زیر مقوله  47/81

باا « آگااهی از عادالت و براباری اجتمااعی»و زیار مقولاه  15/09و درصد  59با فراوانی 

به ترتی  دارای بیشترین و کمترین مقدار توجه هستند. در پایاه  40/5و درصد  7فراوانی 

( دارای کمتارین توجاه اسات. در ایان 43/0و درصاد  5ششم،  یطه نگرشی )با فراوانی 

با فراوانی « نفس ا ساس هویت و اعتمادبه» یطه نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله 

عالقاه و اشاتیاق »های  زیار مقولاهاست و کمترین توجه نیز مربوط باه  97/1و درصد  5

و « هاا ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه تناوع و تفاوت»، «عدالتی برای مبارزه با بی

 1با فراوانی و درصاد « توانند تغییر ایجاد کنند اند و می ها متفاوت اعتقاد به اینکه انسان»

 باشد. می
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ن یک شهروند جهانی در کت  عنوا آموزان به میزان به تربیت دانش سؤال اصلی: به چه 

 تعلیمات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟

های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کت  تعلیمات  ( میزان توجه به مقوله3جدول )

 اجتماعی دوره دوم ابتدایی

 درصد مجموع ششم پنجم چهارم مقوله

 35/35 438 054 111 014  یطه شناختی

 54/56 555 76 111 59  یطه مهارتی

 50/9 61 5 11 04  یطه نگرشی

 011 686 513 101 047 مجموع

  011 80/55 11/11 95/08 درصد

 308های دوره دوم ابتدایی، پایه پنجم باا فراوانای  در بین پایه 3با توجه به جدول شماره 

شاترین و به ترتی  دارای بی 95/08و درصد  047و پایه چهارم با فراوانی  44/39و درصد 

باشند. در بین کت  موردبررسی باه  های شهروند جهانی می کمترین مقدار توجه به مؤلفه

درصاد باه ترتیا  بیشاترین و  50/9درصد و مؤلفه نگرشی باا  35/35مؤلفه شناختی با 

 کمترین توجه شده است.

 گیری بحث و نتیجه

 ج کلی زیر اشاره نمود:توان به نتای شده و تحلیل صورت گرفته می بر اساس مطالعه انجام

درصد، در پایاه  75/71در محتوا و تصاویر کت  درسی مطالعات اجتماعی در پایه چهارم 

هاای شاناختی  ها و ویژگی درصاد باه مؤلفاه 47/81درصد و در پایه ششم  08/44پنجم 

درصد، در پایه  75/09شهروند جهانی توجه شده است. همچنین در پایه چهارم به میزان 

های مهارتی شاهروند  ها و ویژگی درصد مؤلفه 15/56درصد و در پایه ششم  37/45پنجم 

هاای نگرشای شاهروند  هاا و ویژگای جهانی موردتوجه بوده است. در پایه چهاارم، مؤلفاه

درصاد و در پایاه ششام  09/05درصد، در پایه پانجم باه میازان  35/9جهانی، به میزان 

نهاایی ارائاه شاده در باین ساه  یطاه درصد توجه شده است. با توجه به جادول  43/0
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درصد بیشاترین و  50/9درصد و  یطه نگرشی با  35/35موردبررسی،  یطه شناختی با 

اند. در بین کتا  دوره  کمترین توجه را در کت  دوره دوم ابتدایی به خود اختصاص داده

جهاانی های شهروند  بیشترین توجه را به ویژگی 44/39دوم ابتدایی، پایه پنجم با درصد 

 نموده است.

هاای شاهروند جهاانی در  جانباه باه مؤلفاه نتایج پژوهش یعنی عدم توجه متعادل و همه

های شناختی، مهارتی و نگرشی در کت  مطالعات اجتمااعی دوره دوم ابتادایی باا   یطه

شده در ابعااد  های انجام آمیز نبودن تالش ( مبنی بر موفقیت0560نتایج فتحی واجارگاه )

های درسی برای پرورش شاهروند مطلاوب، پوراصاغری  رورشی و تبلیغی برنامهآموزشی، پ

( مبنی بر عدم وجود سیر صعودی مفاهیم شهروندی در کت  تعلیمات اجتمااعی 0590)

دوره دوم ابتدایی با توجه به افزایش محتوا و  جام کتااب، همچناین باا نتاایج قلتااش، 

هاای  هاای بسایاری از ویژگای مؤلفاه( مبنی بر عدم توجاه باه 0590صالحی و میرزایی )

هاای چهاارم و  شهروند جهانی در همه ابعاد و عناصر برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه

( 0565خوانی دارد. اما پاژوهش  اضار باا نتاایج ساجادی ) پنجم ابتدایی همسویی و هم

ت شدن موجبات تضعیف ساختارها، اهداف و محتوی تعلایم و تربیا مبنی بر اینکه جهانی

هاای صاورت گرفتاه  نماید، هم سویی ندارد. با توجه به بررسای را فراهم می  محلی و ملی

های  بر روی کت  تعلیمات اجتماعی پایه 0590توسط قلتاش، صالحی و میرزایی در سال 

چهارم و پنجم ابتدایی و همچنین جدیدالتألیف بودن کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم 

های شاهروند جهاانی  ه در سنوات اخیر در کت  مذکور به مؤلفهرفت ک ابتدایی انتظار می

 شد. طور متعادل پرداخته می به

آنچه مسلم است، این است که تربیت شهروند جهانی در قرن بیست و یکم یاک ضارورت 

یافته مورد توجه قارار گرفتاه اسات. کشاور ماا نیاز  اساسی است که در کشورهای توسعه

های درسی خاود در مقااطع  ؤثر با دنیا الزم است که در برنامهمنظور ارتباطات بهتر و م به

تحصیلی مختلف به این امر مهم بپردازد تا بتواند شهروندانی را تربیت کند که با تحاوالت 

های مهمی را برای جامعه  های مختلف جهانی گام جهانی خود را سازگار کرده و در عرصه

توان چنین بیان کرد که در هماه کتا   ده میآم دست خویش بردارند. با توجه به نتایج به

هاای شاهروند جهاانی در اولویات توجاه اسات. لکان  موردبررسی، بُعاد شاناختی ویژگی
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جانبه شخصیت یادگیرنده همواره باه عناوان یاک غایات  که رشد متعادل و همه ازآنجایی

تاه تربیتی مدنظر بوده و هست که این غایت در کت  موردبررسای، موردتوجاه قارار نگرف

کنناد،  هایشان در سطح ملای و جهاانی عمال می که افراد بر اساس نگرش است. ازآنجایی

ها یاا  تای بااالتر توجاه شاود. در  ضروری است که به این  یطه نیز در  د دیگر  یطه

هاای شاهروند جهاانی در برناماه  پژوهش  اضر نشان داده شده است که برخی از مؤلفاه

ویاژه  اناد، باه تاوجهی قرارگرفتاه ابتادایی ماورد بایدرسی مطالعات اجتمااعی دوره دوم 

تاوجهی موجا  تربیات شاهروندانی مغاایر باا  های نگرشی و مهارتی کاه ایان بای  یطه

شود در کت  ذکرشاده مجادداً باازنگری  رو پیشنهاد می شود. ازاین های جهانی می ویژگی

 صورت گیرد.

 منابع

رسای تطبیقای فرایناد تربیات بر(. 0595تمجیدتاش، الهام  مجلل چوبلو، محمدعلی ) -

. وپرورش جمهوری اساالمی ایاران باا کشاور ژاپان شهروندی در مقطع ابتدایی آموزش

 .55-06(، 41)00مطالعات علوم اجتماعی ایران، 

تحلیل سیر تحول شهروندی در محتاوای کتا  تعلیماات (. 0590پوراصغری،  میرا ) -

نامه کارشناسی ارشد، دانشاکده  . پایاناجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسفام

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

(. مادل ادرا  و 0596پورسلیم، عباس  عارفی، محبوباه و فتحای واجارگااه، کاورش ) -

نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برناماه درسای تربیات شاهروند 

 .40-09(، 0) 7، نشریه تدریس پژوهینظام آموزشی ایران، جهانی در دوره ابتدایی 

نگااهی باه تربیات: رویکارد (. 0594زاده، لیال  آریان، ناهیاد ) پورشافعی، هادی  طال  -

 ، قم: عصر جوان.0، چاپ ای گرایی و توسعه  رفه  رفه

، ترجماه های اجتماعی و فرهنگ جهانی شدن: تئوری جهانی(. 0561رابرتسون، رونالد ) -

 ها. المللی گفتگوی تمدن پوالدی، تهران: ثالث و مرکز بین کمال

شادن و ضارورت آماوزش عماومی در تربیات شاهروند  (. جهانی0598رشیدی، زهرا ) -

 .058-015(، 56) 01جهانی، نشریه نامه آموزش عالی، 
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ناماه مطالعاات  ، فصالشادن و توساعه پایادار جهانی(. 0591الساادات )زاهدی، شمس -
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