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چكيده:
«جهانیشــدن» شکل جدیدی از شهروندی با عنوان «شــهروندی جهانی» طرح کرده و موجب شده،
نظامهای آموزشی از طریق بازنگری سیاستهایشان به دنبال آمادهسازی دانش آموزان برای زندگی در جامعة
جهانی و کسب آمادگی برای مواجه با مسائل و چالشهای آن باشند .این پژوهش با هدف تعیین میزان توجه
به ویژگیهای شهروند جهانی در اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش ایران انجام شده است .روش تحقیق
آن« ،روش توصیفی» و از نوع تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی بوده و جامعة آماری پژوهش نیز شامل اسناد
باالدستی نظام آموزشوپرورش ،از قبیل «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»« ،قانون برنامة ششم توسعه»،
«برنامة درســی ملی جمهوری اسالمی ایران» و «منشور حقوق شهروندی» است .برای گردآوری دادهها ،از
فهرست وارسی (چکلیست) محققساختة تحلیل محتوا ،بر اساس مؤلفههای آموزش شهروندی جهانی و
مستخرج از ادبیات نظری و سوابق پژوهش استفاده شد و روایی این ابزار توسط چند نفر از متخصصان این
حوزه تأیید و نیز مقدار پایایی با اســتفاده از «فرمول توافق درصدی نئوندروف»  %80به دست آمد .یافتهها
حاکی از آن است که به شهروند جهانی آنطور که باید و شاید توجه نشده و ضروری است سیاستگذاران
نظام آموزشی ،توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند .چراکه حل مسائل جهانی مستلزم تحقق همزمان
عضویت ،تأمین حقوق ،تعیین وظایف و مسئولیتها و تحقق مشارکت جهانی است که صرف ًا از طریق نهادینه
شدن «شهروندی جهانی» بهعنوان شهروندانی آگاه ،فعال و مسئولیتپذیر در اجتماع شهری و فراتر از آن،
در جامعة ملی و جهانی ،ممکن خواهد شد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله97 /2/26 :

شــهروند جهانی ،آموزش شــهروندی ،نظام آموزشوپرورش ،سیاســتگذاری آموزشی،
جهانیشدن
 ïتاريخ شروع بررسي97 /4/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله97/8/7 :

* دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه سمنان y_keshavarz@yahoo.com ...........................................................................................................................................

** استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)A.aminbeidokhti@semnan.ac.ir .....................................................................................................
*** استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه سمنانalimohammadyfar@semnan.ac.ir.............................................................................................................................
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بررسی میزان توجه به مؤلفههای شهروندی جهانی در آموزشوپرورش ایران (مطالعة موردی اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش)

مقدمه

«جهانیشــدن» پدیدهای چندبعدی اســت که برای توصیف پویایی پیچیدة بین کشــورها که از
طریق تعامل اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی ،نیروی کار ،فناوری و ارتباطات شکلگرفته ،به کار میرود
(اســترومکویس و مانکمن)2014 ،1؛ پدیدهای که بر «درهمفشــرده شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت
به جهان» داللت دارد (رابرستون ،1380/1992 ،ص .)35.به گفتة واترز «فرایندی است که در آن قید
و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکندهاند ،از بین میروند و مردم بهطور
فزایندهای از کاهش این قید و بندها آگاه میشوند» (واترز ،1379/1995 ،ص.)12.
مروری بر ادبیات جهانیشــدن بیانگر آن اســت که از زاویهها و رویکردهای مختلف ،از جمله
دیــدگاه اقتصادی و تجــارت جهانی ،نگاه بدبینانه ،نــگاه خوشبینانه و در نظر گرفتن جهانیشــدن
بهعنوان یک فرایند و یا بهعنوان یک پروژه( 2جهانیسازی) و ...به موضوع جهانیشدن پرداخته شده
است .جدا از این رویکردهای مختلف ،به نظر میرسد که سرنوشت همة انسانهای ساکن کرة زمین
بیش از پیش به هم گره خورده و متأثر از یکدیگر شــده اســت .بهعبارتدیگر تمامی افراد عضوی از
جامعة جهانی و یک «شــهروند جهانی» به شــمار میآیند .بر همین مبنا میتوان گفت« :جهانیشدن
فرایند پویایی اســت که نهتنها از تحوالت فناورانه نشــئت میگیرد ،بلکــه درعینحال از انتخابها،
اقدامها و فعالیتهای مجموعة بازیگران مختلف سرچشــمه میگیرد .این بازیگران شــامل دولتها،
سازمانهای بینالمللی ،مؤسسهها و میلیونها شهروند جهانیاند که به عضویت جنبشهای اجتماعی
و ســازمانهای غیردولتی بینالمللی درآمدهاند» (شــریفی طرازکوهی ،1392 ،ص .)88 .متأثر از این
روند ،پارادایم در حال ظهور« ،جامعة مدنی جهانی» اســت .جامعهای که کمتر دولتمحور اســت و
در آن بازیگران غیردولتی نیز دارای نقش کارگزاری هســتند .این روند زمینة شــکلگیری «شــهروند
جهانی» را فراهم کرده اســت که فارغ از تقســیمبندیها و مرزبندیهای سیاسی ،به هویت ،حقوق و
وظایف خودآگاهی یافته و کنشهای وی متأثر از الگوهای جهانی ،و بعدی محلی-جهانی یافته است
(شریفی طرازکوهی.)1387 ،
این افزایش بههمپیوســتگی جهانی و مشــکالت پیچیده ،به راهحلهایــی در مقیاس جهانی نیاز
دارد (اســکلد ،فریدمن ،پارک و اومن .)2016 ،3بهعبارتدیگر ،حل مســائل جهانی ،از قبیل گسترش
مهاجرت ،جنگهای بینالمللی ،آلودگی زیستمحیطی جهانی ،گسترش فقر جهانی ،گسترش تجاوز و
نقض حقوق بشر و غیره مستلزم تحقق همزمان عضویت ،تأمین حقوق ،تعیین وظایف و مسئولیتها،
و تحقق مشــارکت جهانی اســت که صرف ًا از طریق نهادینه شــدن شــهروندی جهانی ممکن اســت
(استرومکویست.)2007 ،4
در این فضای جهانی شــده و دنیای بهســرعت در حال تغییر و وابســته شــدن ،آموزشوپرورش
میتواند به نوجوانان و جوانان برای رویارویی با چالشهای آتی و پیش رو کمک کند .ازآنجاکه زندگی
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افراد بهشدت بهوسیلة آنچه در دیگر بخشهای جهان رخ میدهد ،تغییر شکل یافته است ،آموزش باید
به آنان دانش ،فهم ،مهارت و ارزشهایی را انتقال دهد که برای مشارکت کامل در تضمین رفاه خود و
دیگران و ایجاد مشارکت سازنده در سطح محلی و جهانی نیاز است (آگسفام.)2004 ،5
بهواســطة جهانیشــدن ،انتظــارات جدیدی بهویــژه از آموزشوپــرورش رســمی و همچنین از
آموزشوپرورش غیررسمی و خارج از مدرسه شکل گرفته است .همچنین ،آمادهسازی شهروندان برای
زندگی در یک زمینة محلی ،ملی و بینالمللی مســتلزم فراهمســازی فرصتهای تربیتی مناسب است
و یکــی از پیشنیازهای اساســی ،با وجود متمرکز بودن نظام آموزشوپــرورش ایران ،ضرورت توجه
سیاســتهای باالدستی به آموزش شــهروندی جهانی است .بهعبارتدیگر ،یکی از هدفهای ایجاد و
توســعة نظام آموزشی ،تربیت شــهروندان مؤثر و فعال برای جامعه است و آیندة هر کشوری به میزان
توانمندی ،آگاهی و نوع نگاه شــهروندان آن به امور کشور بستگی دارد .آموزش شهروندی در حقیقت
به دنبال آن است که چگونگی تبدیلشدن به شهروندانی آگاه ،فعال و مسئولیتپذیر را به افراد بیاموزد
تا به جایگاه و نقش شایســتة خود در اجتماع شــهری و فراتر از آن ،جامعة ملی و حتی جهانی دســت
یابند( .ال .)2007 ،6بنابراین ،سیمای جدیدی از مفهوم شهروندی با عنوان «شهروندی جهانی» در حال
شکلگیری و تکامل است.
در حال حاضر بسیاری از نظامهای آموزشی به دنبال ارائة دانش ،مهارتها و نگرشهای مورد نیاز
بهمنظور آمادهسازی فراگیرندگان برای مواجه با مسائل و چالشهای زندگی آیندة آنان هستند و با استفاده
از سیاستهای راهبردی گوناگون ،امکان رشد و گسترش مبانی آموزش مداوم را دنبال میکنند (گوازی،
 .)1386لذا با توجه به اهمیت سیاســتهای عمومــی ،بهعنوان مجموعهای از تصمیمها و فعالیتهای
یکپارچة اتخاذشده توسط کنشگران عمومی (و گاهی خصوصی) برای حل مسئلهای ماهیت ًا جمعی (آذر
و همکاران ،)1392 ،بررسی میزان توجه سیاستهای کالن نظام آموزشی به شهروندی جهانی ضروری
به نظر میرســد .نظر به اهمیت و ضرورت انجام چنین بررســی و تحقیقی ،در این مقاله نخست مبانی
نظری و ادبیات جهانیشــدن و شــهروندی مرور میشــود .در مرحلة بعد ،پس از استخراج مؤلفههای
شهروندی جهانی ،میزان توجه به ویژگیهای شهروند جهانی در اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش
ایران مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهند شد.
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 éابعاد و مؤلفههای شهروندی جهانی
جامعة جهانی اکنون با وظیفة آمادهسازی جوانان برای مواجهه با چالشهای جهان در حال دگرگونی
روبهروســت (بانک .)2009 ،7نظامهای آموزشــی کشــورها قصد دارند ،بهمنظور آماده کردن نوجوانان
و جوانــان برای کارکرد مؤثر در عصر جهانیشــدن ،در برنامههای خــود تجدیدنظر کنند و ارزشها و
مهارتهایی را به فراگیرندگان بیاموزند که بتوانند در ابعاد محلی ،ملی و بینالمللی نقش مؤثری داشته
باشــند (قورچیان و افتخارزاده .)1384 ،با وجود این ،و با گســترش توجه بــه این مفهوم در نظامهای
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آموزشــی کشــورهای مختلف ،تاکنون تعریف روشــنی از این مفهوم ارائه نشده اســت .در ادامه برای
روشــنتر شــدن بحث ،تعریفهای از شهروندی جهانی ارائه و تالش شده است که ابعاد و مؤلفههای
این مفهوم استخراج و دستهبندی شوند.
«شهروند جهانی» به فردی اطالق میشود که در مورد جهان کنونی آگاهی کافی دارد ،با نقش خود
بهعنوان یک شهروند آشناست ،و ضمن احترام به ارزشها و تنوع و گوناگونی ،در همة امور ،از سطح
ملی گرفته تا سطح جهانی ،مشارکت فعال دارد (توبیسن .)2000 ،8چنین شهروندانی این دنیا و ساکنانش
را به هم وابســته در نظر میگیرند و برای توســعة ظرفیت جهت پیشــبرد توأمان عالقههای شــخصی
خودشان و منافع مردم جاهای دیگر جهان ،عمل میکنند (هنسن.)2010 ،9
اگرچه ،شهروندی جهانی اصطالحی چندوجهی و مورد مجادلة بسیار است ،با وجود این ،سه بعد
کلیدی آن ،یعنی آگاهی جهانی ،خودکارامدی و مشــارکت مدنی جهانی ،بهطور عمومی پذیرفته شــده
است (پری ،استونر ،وادورث ،پیج و تارنت .)۲۰۱۳ ،10همچنین ،آگسفام ،عناصر اصلی شهروند جهانی
مسئول را در سه طبقة کلی «دانش» (دربارة عدالت و برابری اجتماعی ،تنوع و گوناگونی ،جهانیشدن
و وابستگی متقابل ،توسعة پایدار ،صلح و تضاد)؛ «مهارتها» (تفکر انتقادی ،توانایی بحث و استدالل
بهطور مؤثر ،توانایی به چالش کشــیدن بیعدالتی و نابرابری ،احترام به افراد و اشــیاء ،مشارکت و رفع
تعارض) و «نگرشها» (احســاس هویت و عزتنفس ،احســاس یکدلی ،تعهد بــه برابری و عدالت
اجتماعی ،احترام و گرامی داشت تنوع و گوناگونی ،توجه و دلمشغولی نسبت به محیطزیست ،تعهد به
توسعه پایدار) دستهبندی میکند (آگسفام .)2004 ،یونسکو نیز ابعاد آموزش شهروندی جهانی را شامل
این موارد میداند:
 èبعد شناختی :بهمنظور کسب دانش ،فهم و تفکر انتقادی دربارة موضوعهای محلی ،ملی ،منطقهای
و جهانی ،و ارتباط و وابستگی متقابل جوامع و کشورهای گوناگون.

 èبعد اجتماعی -عاطفی :داشــتن تعلق و حس انســانیت مشــترک ،اشــتراکگذاری ارزشها و
مسئولیتها ،همدلی ،انسجام و همبستگی ،احترام به تنوع و تفاوتها.

 èبعد رفتاری :اقدام مؤثر و مسئوالنه در سطوح محلی ،ملی و جهانی در راستای جهانی پایدار و
صلحآمیزتر( .یونسکو.)2015 ،11

آموزش شــهروندی در عصر جهانیشــدن ،وظیفة سه گانة مهم کمک به جوانان برای همزیستی در
«جوامع محلی بهطور فزاینده متنوع»« ،جامعة ملی و خواهان ثبات و انســجام اجتماعی» ،و همچنین
«همزیســتی در جهان به هم متصل و بههمپیوســته» را بر عهده دارد (ال .)2007 ،بهطور خالصه و بر
اساس مرور ادبیات جهانی ،شدن و شهروندی جهانی میتوان ابعاد آموزش شهروندی جهانی را در سه
دستة کلی به شرح جدول 1بیان کردند
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جدول  .1مؤلفههای آموزش شهروندی جهانی (مستخرج از مرور ادبیات نظری)
ابعاد

شناختی

آموزش شهروندی جهانی

عاطفی

رفتاری

مؤلفه

منبع

آشنایی با سیستمها و ساختارهای محلی ،ملی و جهانی

یونســکو ( ،)2015هنســن ( ،)2010مایــرز،)2016( 12
آگسفام ( ،)2004چو و چی)2015( 13

شناخت تفاوتها ،تنوعها ،عدالت و برابری

آگسفام ()2004

آگاهی از جهانیشــدن و ارتباط متقابل انسانها (فهم
ارتباط متقابل و به هم پیوســتگی جوامع در ســطوح
محلی ،ملی و جهانی)

یونسکو ( ،)2015اولســون و کروجر ،)2001( 14آگسفام
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()2004

آگاهی نسبت به حقوق ،تکلیفها و مسئولیتهای خود
و دیگران در جامعة جهانی

فرمهینی فراهانی ()1384

آگاهی و شناخت از توسعة پایدار

آگسفام ()2004

پذیرش و احترام به تنوع و تفاوتها در جوامع

یونسکو ( ،)2015توبیسن ( ،)2000ریزن و میلر)2013( 15

حس تعلــق و مرتبط بودن افــراد جوامع گوناگون به
یکدیگر و همدلی با آنها

یونسکو ( ،)2015آگسفام ()2004

سطوح متفاوت هویت

یونسکو ( ،)2015آگسفام ()2004

تعهد نسبت به ارزشهای مشترک انسانی ،مانند عدالت
و برابری اجتماعی و حقوق بشر

مارشال ،)2009( 16آگسفام ( ،)2004مایرز ()2016

توجه و دلمشــغولی نسبت به محیطزیست و تعهد به
توسعة پایدار

آگسفام ()2004

توانایی انتقادی عمل کردن و مشارکت فردی و اجتماعی در
راستای جهانی پایدار و همزیستی مسالمت آمیز

یونسکو ( ،)2015هارتمن)2008( 17

تحمــل دیدگاههای مختلف و توانایی بحث و گفتوگو
برای حل تضادها

یونسکو ( ،)2015آگسفام ()2004

توانایی مشارکت و همکاری با دیگران و حل تعارض

یونسکو ( ،)2015آگسفام ()2004

احترام به انسانها و سایر موجودات و ارتباط اثربخش
در سراسر مرزهای فرهنگی و زبانی

جورجنسان و شولتز ( ،)2012آگسفام ( ،)2004مورایس
و آگدن)2011( 19

توانایی به چالش کشیدن و مبارزة بیعدالتی و نابرابری

آگسفام ()2004

توانایی کاربرد فناوری اطالعات

قائدی ()1385
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 éسؤالهای پژوهش

 èآیا اسناد باالدستی آموزشوپرورش به مؤلفههای شهروندی جهانی در اشاره شده است؟

 èاســناد باالدســتی آموزشوپرورش تا چه اندازه مؤلفههای مربوط به آموزش شهروندی جهانی را
تحت پوشش قرار میدهد؟

روش

روش تحقیق به کارگرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیل اسنادی ،و نیز تحلیل محتوا بود .این
تحقیق در دستة پژوهشهای کیفی و کاربردی قرار میگیرد .ابتدا مؤلفههای شهروندی جهانی به کمک
روش تحلیل اسنادی از متون نظری و سوابق پژوهشی استخراج و سپس میزان توجه به این مؤلفهها در
اسناد باالدستی آموزشوپرورش ایران تحلیل محتوا شد.
تحلیل محتوا ،روشی برای تحلیل پیام های ارتباطی متنی ،شفاهی ،صوتی و تصویری است (کول،20
 )1988و همچنین روشی برای جمع آوری ،توصیف و تجزیهوتحلیل نظامدار پیامها و مطالب نوشتاری،
مانند کتاب ،مجله ،نشریه ،متن سخنرانی ،خاطره ،مصاحبه و غیره ،برای درک روابط موجود بین پیامها
و کشف الگوهاست .تحلیل محتوا بر این فرض استوار است که تجزیهوتحلیل مطالب گفتاری (زبان)
به کشــف معانی ،نگرشها و اولویتهــا ،ادراکها و روشهای ســازمان دادن و ادراک جهان اطراف
منبع مولد پیام منجر میشــود .برلسون 21تحلیل محتوا را یکی از فنون تحقیق میداند که برای توصیف
عینی ومنظم محتوای آشــکار ارتباطات به کار میرود و هدف آن تفســیر کردن است (به نقل از باردن،
 .)1375/1977بهبیاندیگر ،تحلیل محتوا از روشهای عمدة «مشــاهدة اسنادی» است که بهوسیلة آن،
میتوان متون ،اســناد ،مدارک و در واقع هر نوع ســند ثبت و ضبط شدهای را ،خواه مربوط به گذشته و
خواه مربوط به زمان حال ،مورد ارزیابی و تحلیل منظمتر ،دقیقتر و از همه مهمتر با درجات باالتری از
پایایی قرار داد (قائدی و گلشنی.)1395 ،
واحــد تحلیل محتــوا نیز انواع متعددی ،از جمله «واحد ثبــت» و «واحد فحوا» دارد .واحد ثبت
بخشی از متن است که پژوهشگر هر گاه با آن برخورد میکند ،با توجه با هدفی که دارد ،به آن یک کد
اختصاص میدهد .بنابراین ،وقتی متن مکتوب را تحلیل میکند ،اگر واحد ثبت کلمه باشــد ،هر بار که
به کلمة مورد نظر برخورد کرد ،کد مخصوص را به آن میدهد .در واحد فحوا تنها مراجعه به یک کلمه
برای مشخص کردن واحد ثبت کافی نیست ،بلکه محقق باید به بخشی از متن مراجعه کند و بر اساس
فحوای متن آن را کد گذاری کند (کریپندورف.)1384/1980 ،
واحد ثبت در این تحقیق« ،مضمون» اســت .مضمون به معنای نهفته در یک جمله اشــاره میکند.
مضمونها پرارزشترین واحدهایی هســتند که در تجزیهوتحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند .منظور
از مضمونها ،معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد میشود .این مضمونها
فضای مشــخصی را اشــغال نمیکنند ،چون یک جمله ممکن است چند مضمون داشته باشد و یا چند
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پاراگراف متن ممکن است فقط یک مضمون داشته باشد (معروفی و یوسف زاده .)۱۳۸۸ ،بنابراین در
این تحقیق ،ابتدا هر جمله از اسناد ،مورد بررسی قرار گرفت .اگر هر یک از مؤلفههای مذکور در سیاهة
تدوین شــده در خصوص شهروند جهانی ،در متن موجود بود ،مطالب مشخص و در سیاهة مورد نظر
ثبت شد و در نهایت نسبت به محاسبة فراوانی و تفسیر و تحلیل یافتهها اقدام شد.
برای مثال ،عبارت «انسانها در عین برخورداری از مشترکات اساسی ،ظرفیتهای متفاوت دارند»،
بهعنوان یکی از مبانی دینشناختی سند برنامة درسی ملی ایران در بند  1/5/11آن آمده است .مضمون
این عبارت با بعد شناختی شهروندی جهانی و مشخص ًا مولفة «شناخت نوع و تفاوتها و فهم عدالت
و برابری» مرتبط است .بنابراین ،یک فروانی برای این مؤلفه در سیاهه به ثبت رسید و به همین ترتیب،
فراوانی تمامی مضمونهای اسناد جامعة آماری ثبت و شمارش شد.
جامعة آماری نیز اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش شامل سند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
قانون برنامة ششــم توســعه ،برنامة درسی ملی ،و منشور حقوق شــهروندی بود .از نمونهگیری صرف
نظر شد و کل جامعة آماری براساس سیاهة محققساخته که دربرگیرندة ویژگیها و مؤلفههای شهروند
جهانی است و با تکیه بر مستندات علمی و مبانی نظری طراحی و تدوین شدهاست ،بررسی و تحلیل
محتوا شد.
بهمنظور حصول اطمینان از روایی صوری و تخصصی ،22فرم تهیه شده مؤلفههای مفهومی شانزدهگانة
اســتخراجی در جدول  ،1در اختیار برخی از متخصصان قــرار گرفت و ابزار مذکور ،به لحاظ صوری
و محتوایی تأیید شــد .همچنین برای تأمین پایایی ،23اســناد بررسی شده مشترک ًا توسط دو متخصص،
تحلیل محتوا شدند .نتایج بررسی دو گانة مذکور با یکدیگر مقایسه و همبستگی یا توافق درصدی آنها
در فرمول توافق درصدی نئوندروف 24محاســبه شــد .ضریب توافق حاصل در موارد مشــترک بین دو
تحلیلگر ،بیش از  80درصد بود.
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یافتهها

هــدف ایــن پژوهش ،تعییــن میزان توجــه به مؤلفههــا و ویژگیهای شــهروند جهانــی در نظام
آموزشوپرورش ایران بر اســاس تحلیل محتوای اســناد باالدســتی نظام آموزشوپــرورش بود .برای
گردآوری دادهها ،از فهرســت وارســی (چکلیست) محققســاختة تحلیل محتوا ،بر اساس مؤلفههای
آموزش شهروندی جهانی و مستخرج از ادبیات نظری و سوابق پژوهش استفاده شد .تحلیل یافتههای
حاصل از گردآوری دادهها و شــمارش فراوانی مؤلفههای مورد بررســی در قالب جدول و تفسیرهای
مربوطه ارائه شده است.
مطابق جدول  ،2تحلیل محتوای اسناد باالدستی آموزش پرورش (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
قانون برنامة ششم توسعه ،برنامة درسی ملی و منشور حقوق شهروندی) از منظر توجه به حیطة شناختی
نشان داد ،درمجموع اسناد مورد بررسی ،در  37مورد به مفهوم مؤلفههای شناختی شهروند جهانی توجه
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شــده اســت .در این میان ،برنامة درسی ملی در مقایسه با دیگر اســناد مورد بررسی ،توجه بیشتری به
مفاهیم مرتبط با حیطة شــناختی شهروند جهانی داشته است .همچنین ،از میان اسناد مورد بررسی ،در
حوزة شناختی ،کمترین میزان توجه به مؤلفة «آگاهی از حقوق و تکالیف در جامعة جهانی» شده است.
این در حالی اســت که یکی از الزامات اولیة آمادگی برای زیســتن در دنیای به پیوســته و جهانی شدة
کنونی ،آگاهی شهروندان از وظیفهها ،مسئولیتها و حقوق خود و دیگران است.
جدول  .2توزیع میزان توجه به حیطة شناختی شهروندی جهانی در اسناد باالدستی آموزشوپرورش

شناختی

ردیف

بعد مورد بررسی

سند مورد بررسی
مؤلفة
مورد
بررسی

1

شناخت سیستمها و ساختارهای
محلی ،ملی و جهانی

1

2

شناخت تنوع و تفاوتها و فهم
عدالت و برابری

3

1

3

شناخت توسعة پایدار

0

4

1

4

آگاهی از حقوق و تکلیفها در
جامعة جهانی

1

0

2

1

5

آگاهی از جهانیشدن و ارتباط
متقابل انسانها

4

2

3

0

9

مجموع جملههای مرتبط با موارد پیشنهادی

9

9

14

5

37

برنامة
درسی ملی

منشور
حقوق
شهروندی

قانون
سند
برنامة
تحول بنیادین
آموزشوپرورش ششم توسعه
فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

2

3

1

7

5

0

9

3

8
4

مجموع
فراوانی

همچنین ،چنانچه جدول  3نشــان میدهد ،منشــور حقوق شــهروندی کمترین میــزان توجه را به
مؤلفههای ابعاد عاطفی شــهروندی جهانی داشــته ،اما در برنامة درســی ملی به تمامی مؤلفههای بعد
عاطفی شهروندی جهانی توجه شده است .درحالیکه منشور حقوق شهروندی بهمثابه برنامه و خطمشی
دولت ،با هدف رعایت و پیشبرد حقوق اساسی شهروندان ،از طریق ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش
مطالبات همگانی ،ارائه شده است ،نگرش محدودی به شهروندی دارد و از میان مؤلفههای بُعد عاطفی
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شــهروندی جهانــی ،تنها به مؤلفة «پذیرش و احترام به تنوع و تفاوتهــا» و احترام به تنوع فرهنگی،
زبانی ،سنتها و باورهای مذهبی اشاره کرده است.
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جدول  .3توزیع میزان توجه به حیطة عاطفی شهروندی جهانی در اسناد باالدستی آموزشوپرورش

عاطفی

ردیف

بعد مورد بررسی

سند مورد بررسی
مؤلفة
مورد
بررسی

6

پذیــرش و احترام بــه تنوع و
تفاوتها

3

7

حس تعلق و همدلــی با افراد
جوامع مختلف

3

0

8

سطوح مختلف هویت

4

5

2

9

تعهــد بــه عدالــت و برابری
اجتماعی

6

3

5

0

10

توجه به محیطزیست و تعهد به
توسعه پایدار

0

3

4

0

7

مجموع جملههای مرتبط با موارد پیشنهادی

16

11

17

2

46

برنامة
درسی ملی

منشور
حقوق
شهروندی

قانون
سند
برنامة
تحول بنیادین
آموزشوپرورش ششم توسعه
فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

0

2

2

7

4

0

7

0

11
14

مجموع
فراوانی

چنانچه جدول  4نشــان میدهد ،تحلیل محتوای اسناد باالدستی آموزش پرورش ،از منظر توجه به
حیطة رفتاری شــهروندی جهانی ،بیانگر آن اســت که برنامة درسی ملی بیشترین میزان توجه (فراوانی
 ،)18و منشــور حقوق شهروندی کمترین میزان توجه (فراوانی  )1را به بُعد رفتاری شهروندی جهانی
داشتهاند .در اسناد بررسیشدة به توسعة کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و بهرهگیری از فناوریهای
نوین آموزشــی بیش از ســایر مؤلفههای حوزة رفتاری شــهروندی جهانی توجه شده است .همچنین،
باوجود اشاره به مفاهیم «تعهد به عدالت و برابری» و «فهم عدالت و برابری» و تأکید بر این مفاهیم ،به
ایجاد توانایی و مهارت برای «به چالش کشیدن بیعدالتی و نابرابری» توجه اندکی شده است.
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جدول  .4توزیع میزان توجه به حیطة رفتاری شهروندی جهانی در اسناد باالدستی آموزشوپرورش

عاطفی

ردیف

بعد مورد بررسی

سند مورد بررسی
مؤلفة
مورد
بررسی

11

توانایــی مشــارکت و انتقادی
عمل کردن

2

12

تحمل دیدگاههــای مختلف و
توانایی گفتوگو برای حل تضاد

0

1

13

توانایی همکاری با دیگران و
حل تعارض

2

0

3

14

توانایــی ارتبــاط اثربخــش با
دیگران

3

0

4

0

15

به چالش کشیدن بیعدالتی و
نابرابری

0

0

2

0

2

16

کاربرد فناوری اطالعات

3

8

3

0

14

مجموع جملههای مرتبط با موارد پیشنهادی

10

9

18

1

38

برنامة
درسی ملی

منشور
حقوق
شهروندی

قانون
سند
برنامة
تحول بنیادین
آموزشوپرورش ششم توسعه
فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

0

5

0

7

1

0

2

1

6

7

مجموع
فراوانی

درمجموع میتوان میگفت :بعد عاطفی شــهروندی جهانی در مقایســه با ابعاد شناختی و رفتاری
بیشــتر مورد توجه سیاستگذاران و تدوینکنندگان این اســناد بوده است .در این میان ،توجه به مؤلفة
«تعهد به عدالت و برابری اجتماعی» مطابق با جدول  ،5بیش از ســایر مؤلفهها بوده و این توجه ذیل
مفاهیمی از قبیل دفاع از مظلومان و مستضعفان ،تشکیل «جامعة جهانی عدل مهدوی» و حکومت عدل
جهانی بیان شده است .توجه به ابعاد شناختی و رفتاری شهروندی جهانی نیز تقریب ًا به یک میزان بوده
است.
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جدول  .5توزیع میزان توجه به حیطههای سه گانة شهروندی جهانی در اسناد باالدستی آموزشوپرورش
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شناختی

برنامة
درسی ملی

منشور
حقوق
شهروندی

قانون
سند
برنامة
تحول بنیادین
آموزشوپرورش ششم توسعه
فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

2

3

1

7

5

0

9

3

8
4

عاطفی
رفتاری

ردیف

بعد مورد بررسی

سند مورد بررسی
مؤلفة
مورد
بررسی

1

شناخت سیستمها و ساختارهای
محلی ،ملی و جهانی

1

2

شــناخت تنوع و تفاوتها و فهم
عدالت و برابری

3

1

3

شناخت توسعة پایدار

0

4

1

4

آگاهی از حقــوق و تکلیفها در
جامعة جهانی

1

0

2

1

5

آگاهی از جهانیشــدن و ارتباط
متقابل انسانها

4

2

3

0

9

6

پذیــرش و احتــرام بــه تنوع و
تفاوتها

3

0

2

2

7

7

حس تعلــق و همدلی بــا افراد
جوامع مختلف

3

0

4

0

7

8

سطوح مختلف هویت

4

5

2

0

11

9

تعهد به عدالت و برابری اجتماعی

6

3

5

0

14

10

توجه به محیطزیست و تعهد به
توسعة پایدار

0

3

4

0

7

11

توانایی مشارکت و انتقادی عمل
کردن

2

0

5

0

7

12

تحمــل دیدگاههــای مختلف و
توانایی گفتوگو برای حل تضاد

0

1

1

0

2

13

توانایی همکاری با دیگران و حل
تعارض

2

0

3

1

6

14

توانایی ارتباط اثربخش با دیگران

3

0

4

0

7

15

به چالش کشــیدن بیعدالتی و
نابرابری

0

0

2

0

2

16

کاربرد فناوری اطالعات

3

8

3

0

14

مجموع جملههای مرتبط با موارد پیشنهادی

35

29

49

8

121

مجموع
فراوانی
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بحثو نتیجهگیری
در عصر جهانیشدن« ،شهروندی جهانی» برای حل مشکالت جهانی ،حیاتی است.
بدین معنا که به نظر میرســد ،مسائلی از قبیل گسترش مهاجرت ،جنگهای بینالمللی،
آلودگی زیستمحیطی جهانی ،گسترش فقر جهانی ،گسترش تجاوز و نقض حقوق بشر،
و غیره را از طریق شهروندی جهانی میتوان حل کرد .چراکه حل مسائل جهانی مستلزم
تحقق همزمان عضویت ،حقوق ،وظایف ،مسئولیتها و مشارکت جهانی است که صرف ًا از
طریق نهادینه شدن شهروندی جهانی ممکن میشود .بهعبارتدیگر ،مواجه با چالشهای
جهانــی به آگاهی و اقدام جمعی در ســطح جهانی نیاز دارد و نظام آموزشــی ،از طریق
برنامههای آموزش شــهروندی جهانی ،یادگیرندگان را تشویق میکند به دانش ،مهارتها
و نگرشهای مورد نیاز برای مواجه و حل چالشهای پیچیده در وضعیت جهانیشــده،
مجهز شوند.
با توجه به اهمیت نظام آموزشــی ،سیاســتگذاری کالن آموزشــی ،و جایگاه اسناد
باالدســتی نظام آموزشوپرورش در این خصوص ،تحقیق حاضر به تحلیل محتوای این
اسناد در خصوص میزان توجه به مؤلفههای شهروندی جهانی پرداخت .یافتههای تحقیق
بیانگر آن اســت که بهصورت کلی ،منشور حقوق شــهروندی ،نگاهی ملی به شهروندی
دارد و مؤلفههــای شــهروندی جهانی ،بهویژه در حوزة رفتــاری ،مورد غفلت قرار گرفته
اســت .بهبیاندیگر ،درحالیکه انتظار میرود ســندی که مشــخص ًا به بحث شهروندی و
حقوق و تکلیفهای آن میپردازد ،چشــمانداز کالنتری داشته باشد ،تنها به شهروندی
در چارچوب ملی و تقویت هویت اسالمی-ایرانی و بومیسازی محدود میپردازد .برای
مثال ،باوجوداینکه منشــور حقوق شهروندی هدفهایی از قبیل ارتقای فرهنگ عمومی
در خصوص حقوق ،وظیفهها و مسئولیتهای شهروندان را دنبال میکند ،در این سند به
مؤلفههای شــهروندی جهانی و مهارتهای مورد نیاز شهروندان برای زندگی در جامعه
جهانی و دوران جهانیشدن توجه اندکی ،شده است.
در ســند برنامة درســی ملی نیز به تمامی مؤلفههای شهروندی جهانی ،دستکم یک
بار اشــاره شده و در مقایسه با اسناد دیگر مورد مطالعه در این تحقیق ،بیشترین توجه را
به مؤلفههای شهروندی جهانی داشته است .در این سند ،مؤلفههای مرتبط با «عدالت و
برابری اجتماعی» از جمله فهم عدالت و برابری و تعهد به آن ،در مقایسه با دیگر مؤلفههای
شــهروندی جهانی ،بیشتر مورد توجه سیاستگذاران بوده است .همچنین در سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش ،توجه به حوزة شــناختی شهروندی جهانی در مقایسه با دیگر
ابعاد عاطفی و رفتاری ،کمتر بوده است و باوجود اهمیت و ضرورت شناخت و آگاهی در
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خصوص جهانیشدن و بههمپیوستگی سرنوشت افراد و جوامع متفاوت به یکدیگر ،سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش توجه اندکی به شــناخت سیستمها و ساختارهای محلی،
ملی و جهانی و حقوق و تکلیفهای افراد در جامعة جهانی داشته است.
در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و همچنین در سند منشور حقوق شهروندی
به مؤلفة «تحمل دیدگاههای مختلف و توانایی گفتوگو برای حل تضاد» توجه نشده و
بهطورکلی این مؤلفه مورد غفلت قرار گرفته است .درحالیکه الزمة استقرار و گسترش صلح،
تحمل ،گفتوگو و تعامل با عقاید و نظرات مخالف و دارا بودن مهارت حل تعارضها و
کشمکشها بدون خشونت است .با توجه به اینکه امروزه در عصر جهانیشدن ،همچنان
شاهد جنگ ،تعارض و درگیری داخلی و خارجی بسیاری در سطح جهان و عمدت ًا منطقه
هستیم ،بهویژه توجه به این مؤلفه ضروری است .عالوه بر این ،در سند برنامة درسی ملی
و همچنین قانون برنامة ششم توسعه تنها یک مورد به این مؤلفه اشاره شده است .در سند
اخیر همچنین بیش از هر مؤلفهای به «کاربرد فناوری اطالعات» توجه شده و در مقایسه با
دیگر اسناد بررسی شده در این پژوهش ،این سند به مؤلفة «شناخت و آگاهی در خصوص
توسعة پایدار» بیشتر توجه کرده است.
درمجموع میتوان گفت :مقولة شهروند جهانی در اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش،
آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراین ضروری به نظر میرسد که
سیاستگذاران نظام آموزش در این خصوص توجه بیشتری به خرج دهند و با دقت نظر
بیشتری به مفاهیم مرتبط با آموزش و تربیت شهروند جهانی توجه کنند .چراکه در حال حاضر
چشمپوشی از مفهوم شهروند جهانی به منزلة نادیده گرفتن مفهومی اساسی برای آشنایی
دانش آموزان با مسائل و چالشهای جهانی است که در آن زندگی میکنند .لذا ضروری
است ،مفهوم شهروندی جهانی و همچنین مفاهیم مرتبط با آن ،همچون آموزش شهروندی،
جهانیشدن و ...توسط سیاستگذاران نظام آموزشوپرورش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
چنانکــه نقیب زاده ( )1375نیز بیان میکنــد ،نادیده گرفتن تحوالت جهانی موجب
دوری فضای مدرســه از زندگی واقعی دانش آموزان شــده و الزم اســت نظام آموزشی،
مدرســه را به دنیای واقعی پیوند بزند .بهگونهای که دانشآموزان با کسب آگاهی ،نگرش
و مهارتهای رفتاری از طریق نظام آموزشی ،بتوانند در مواجهه با وضعیت جدید ،یعنی
جهانیشدن ،موفق عمل کنند .همچنین ،برای زیستن در جامعة جهانی شده و بههمپیوسته،
آمادگی الزم را به دست آوردند .و به شهروندانی آگاه ،فعال و مسئولیتپذیر تبدیل شوند
و به جایگاه و نقش شایستة خود در اجتماع شهری و فراتر از آن ،جامعة ملی و جهانی،
دست یابند.
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پیشنهاد
 .1بــا توجه به لــزوم آمادگی دانشآموزان برای ورود بــه جامعة جهانی و مواجه
بــا چالشهــای پیــش رو در عصر جهانیشــدة کنونــی ،ضروری اســت که
سیاســتگذاران نظام آموزشوپرورش فرصتهایی برای کسب دانش ،نگرش
و توانمندیهای زندگی در چنین فضایی پیشبینی و فراهم کنند.

 .2با توجه به اهمیت آگاهی شهروندان نسبت از حقوق ،تکلیفها و مسئولیتهای
افــراد در جامعة جهانی ،تدوین و طراحــی فعالیتهایی در خصوص آموزش
شهروندی جهانی ضروری به نظر میرسد.

« .3تحمــل دیدگاههــای مختلــف و توانایی گفتوگو برای حــل تضاد» یکی از
مؤلفههای مهم بُعد رفتاری و مهارتی شهروندی جهانی است که به نظر میرسد
کســب این مهارت توســط کودکان و نوجوان ،در کاهش خشونت و نزاع مؤثر
اســت .بنابراین توجه بیشــتر به این مؤلفه در اسناد باالدستی نظام بیشتر مورد
توجه قرار گیرد و این مهارت در دانش آموزان پرورش داده شود.

 .4حــل مســائل و چالشهــای جهانی ،از قبیل گســترش مهاجــرت ،جنگهای
بینالمللی ،آلودگی زیستمحیطی جهانی ،گسترش فقر جهانی ،گسترش تجاوز
و نقض حقوق بشــر ،و غیــره ،نیازمند راهحلهایی در مقیاس جهانی اســت.
چنانچه یافتههای این تحقیق نشــان دادند ،منشــور حقوق شــهروندی توجه
اندکی به مؤلفههای شــهروندی جهانی دارد .با توجه به اهمیت منشور حقوق
شــهروندی ،چالشهای جهانی و مؤلفههای شهروندی جهانی در این سند در
نظر گرفته شوند.

 .5در اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش ،باوجود تأکید بر عدالت و برابری از
منظر عاطفی ،مهارت مشارکت و اقدام برای رفع بیعدالتی و نابرابری در سطح
جهان مورد غفلت قرار گرفته است .باید توجه داشت که رفع تبعیض ،نابرابری
و بیعدالتی جهانی به مشــارکت همة ســاکنان کرة زمین و مســئولیتپذیری،
همــکاری و اقــدام جمعی در این خصوص نیاز دارد .بــا طراحی فعالیتها و
اقدامات گروهی ،این مهارت و مسئولیتپذیری در خصوص تبعات تصمیمات
و اقدامات فردی برای دیگر افراد و جوامع ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
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