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چکیده
هدف این پژوهش بر رسی کت مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفاههای
شهروند جهانی بوده است .روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتاوا کمای میباشاد .وا اد
تحلیل در این پژوهش جمالت و تصااویر کتا درسای اسات .جامعاۀ آمااری ،کتا مطالعاات
اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی سال تحصیلی  0411-0599است و نمونۀ آماری همان جامعه اسات.
ابزار گردآوری اطالعات مؤلفه های شهروند جهانی آکسفام بود که در سه یطه شناختی ،مهارتی
و نگرشی طبقهبندی شده است که با تأیید استاد مربوطه روایی این پژوهش قابلقبول میباشاد.
برای محاسبۀ پایایی ،شمارشها توسط پژوهشگران بهصورت مستقل انجام شاد و باا اساتفاده از
ضری هولستی ،ضری پایایی بهدستآمده  1/65میباشد .نتایج اصل از تجزیهوتحلیل دادههاا
نشان میدهد .در بین پایههای دوره دوم ابتدایی ،پایه پنجم با  39/44درصاد و پایاه چهاارم باا
 08/95درصد به ترتی دارای بیشترین و کمترین مقدار توجاه باه مؤلفاههای شاهروند جهاانی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران،
مدرس دانشگاه فرهنگیان بیرجند zarei.zahra1996@yahoo.com
 -2کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان بیرجند ،بیرجند ،ایران
nikdelmarziye96@gmail.com
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میباشند .در بین کت موردبررسی به مؤلفه شناختی باا  35/35درصاد ،بیشاترین و باه مؤلفاه
نگرشی با  9/50درصد ،کمترین توجه شده است.
واژگان کلیدی :شهروند جهانی ،مطالعات اجتماعی ،دورۀ دوم ابتدایی
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مقدمه
امروزه نظام تعلیم و تر بیت هر کشور ،بهترین وسیله برای ایجاد تغییرات اجتماعی در
همه ی ابعاد و راه رسیدن به اهداف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همچنین آرمانهای
مدنظر سند چشمانداز آن کشور است .به طورکلی ،هدف از تشکیل نظام آموزشی در
سراسر دنیا را می توان در دو هدف کلی پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی
خالصه نمود (کشاورز .)0591 ،اهمیت پرداختن به آموزشوپرورش از آن رو است که این
نهاد نقش مهمی در پایهگذاری و توسعه جهان اجتماعی و فرهنگی جدید ایفا کرده
است ازجمله میتوان به تالش برای جامعهپذیر کردن ،گسترش نگرشها و رفتارهای
اجتماع ی ،تربیت نیروی متخصص و موردنیاز جامعه و سازمانها ،کمک به ایجاد
فرصتهای برابر دسترسی به دانش و موقعیتهای اجتماعی برای تمام طبقات و
گروههای اجتماعی و درنهایت خردمند کردن تصمیمگیری در سطوح فردی و اجتماعی
اشاره کرد (پورشافعی ،طال زاده و آرین.)0594،
برنامههای درسی بهعنوان مهم ترین ابزار تحق اهداف اجتماعی در سطح محلی ،ملی و
جهانی ،محسوب میشود ،اما گفتنی است جهت منطب کردن برنامه درسی با مطالبات
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جامعه کنونی ،انتخاب درست ،منطقی و روزآمد عناصر
برنامه درسی و اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوههای ارزشیابی آموزشی
الزم و ضروری است (تمجیدتاش و مجلل چوبقلو ،)0595 ،زیرا محتوا بهعنوان مقوله
محوری نقش تأثیرگذاری بر شیوههای یاددهی و ارزشیابی معلمان و میزان یادگیری و
فهم دانش آموزان دارد (پورسلیم ،عارفی و فتحی واجارگاه .)0596 ،برای آگاهی از اینکه
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
محتوا بهره بگیرند.
امروزه با پدیده جهانیشدن 0مواجه هستیم که به گفتهی رابرتسون بر «درهم فشرده
شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان» داللت دارد (رابرتسون )0561 ،0و به
1- Globalization
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گفتهی واترز «جهانی شدن فرآیندی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط
اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است ،از بین میرود و مردم بهطور فزایندهای از کاهش
این قیدوبندها آگاه میشوند» (نقل در کشاورز .)0591،مک گرو نیز میگوید:
جهانی شدن عبارت است از برقراری روابط متنوع و متفاوت بین دولتها و جوامع که به
ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که از طری

آن ،وادث،

تصمیمات و فعالیتها در یک بخش از جهان ،می تواند پیامدهای مهمی برای سایر افراد و
جوامع در بخشهای دیگر کره زمین داشته باشد (نقل در صبوری خسروشاهی.)0566 ،
به عبارتی جهانیشدن به عنوان ظهور یک فرهنگ ترکیبی تفسیر میشود (خدیر و
وهاب.)5151 ،5
در عصر

اضر شاهد جنگها ،ترورها ،تجاوزها ،تخری

زیست محیطها و فزونی

بیماریهای العالج همچون ایدز هستیم و ازآنجاییکه این چالشها و مسائل ،تمامی جامعه
جهانی را در برمیگیرد و ماورای مرزهای ملی است ،به نظر میرسد که سرنوشت همهی
انسانهای ساکن در کره زمین بیشازپیش به هم گرهخورده است و متأثر از یکدیگر شده
است و به عبارتی همه عضوی از این جامعه جهانی و بهعنوان یک «شهروند جهانی»
محسوب میشوند (کشاورز .)0591،ازنظر یونسکو واژه شهروند جهانی به عضویت در جامعه
گستردهتر یا همان بشریت اشاره دارد .این امر بر وابستگی متقابل سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای محلی ،ملی و جهانی تأکید دارد (نقل در خدیر و وهاب،
.)5151
مطالعات متعددی از جنبههای مختلف در اوزه شاهروند جهاانی صاورت گرفتاه اسات.
عیوضی و بابگوره ( )0591پژوهشی تحات عناوان «تحاول مفهاوم شاهروندی و ظهاور
شهروند جهانی» ،انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد در جهان معاصر متأثر از
فرایند ناموزون جهانیشدن ،وجاود طیاف دولاتهاای پیشاامدرن ،مادرن و پساامدرن و
تحوالت شهروند جهانی ،ما عمالً با ناوعی واهمگرایای مواجاه هساتیم .کشااورز ()0591
تحت عنوان «جهانیشدن و ضرورت آموزشهای شهروندی جهاانی» ،پاژوهش خاود را از
1 -Robertson
2 -Khaedir & Wahab
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دیدگاه آکسفام با رویکرد کیفی انجاام داده اسات .نتاایج ایان پاژوهش نشاان مایدهاد
آموزشهای شهروند جهانی تعامل بین فرد و جامعه را جهت مایدهاد و تعهاد دوجانباه
میان فرد و کومت را به وجود میآورد .صبوری خسروشاهی ( )0566مطالعاهای عناوان
«آموزشوپرورش در عصر جهانیشدن چالشها و راهبردهای مواجهاه باا آن» ،باه روش
کتابخانه ای و با رویکرد کیفی انجام داده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که فرایند
جهانیشدن نظام اجتماعی ،جامعه ما را بهویژه از نظر آماوزشوپرورش تحات تاأثیر قارار
داده است .تمجیدتاش و مجلل چوبلاو ( )0595پاژوهش خاود را تحات عناوان «بررسای
تطبیقی تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی آموزشوپرورش جمهاوری اساالمی ایاران باا
کشور ژاپن» انجام دادهاند و برای نیل به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی (اسانادی)
و رویکرد کیفی استفاده کردهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ایجااد مهاارتهاای
شهروندی و ارتقای این مهارتها یکی از ضرورتهای تربیتی هر نظام آموزشی باه شامار
میآید .فتحی واجارگاه ( )0560تحات عناوان «برناماههاای درسای تربیات شاهروندی:
اولویتی پنهان برای نظام آموزشوپرورش ایران» ،پژوهش خاود را از دیادگاه آکسافام باا
رو یکرد کیفی انجام داده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که علیرغام تاالشهاای
انجام شده در ابعاد آموزشی ،پرورشی و تبلیغی برای پرورش شهروند مطلوب ،این اقدامات
موفقیتآمیز نبوده است .کاظمپور ،خلخالی و جانعلیپور ( )0590پاژوهش خاود را تحات
عنوان «تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی» باه روش شابه آزمایشای باا
طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل با رویکرد کمی بررسای کردناد .نتاایج ایان
پژوهش نشان میدهد که بین پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل پس از اجرای برنامه
آموزش صلح ،تفاوتی معنادار وجود دارد .بر ایان اسااس برناماه آماوزش صالح در بهباود
تربیت شهروند جهانی و همچنین ،در افزایش داناش ،تاوانش و پارورش نگارش شاهروند
جهااانی فراگیرناادگان تااأثیر دارد .زاهاادی ( )0591پااژوهش خااود را تحاات عنااوان
«جهانیشدن و توسعه پایدار» با رویکرد کیفی انجام داده است .نتایج نشان میدهاد کاه
جهانیشدن درواقع به معنای درهم گره خوردن رویدادهای اجتماعی و رواباط اجتمااعی
سرزمینهای دوردست با تاروپود موضعی یا محلی جوامع دیگر است .جهانیشادن ساب
انتقال بحران های اقتصادی ،سیاسی و تی فرهنگی و اجتماعی از یاک کشاور باه ساایر
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کشورها میشود و انجام فعالیتهای مختلف تولید در نقااط پراکناده جغرافیاایی نیاز بار
وابستگی کشورها به یکدیگر میافزاید و بهطورکلی مفهاوم واقعای جهانیشادن ،افازایش
وابستگی متقابال باین کشاورها اسات .ساجادی ( )0565تحات عناوان «جهانیشادن و
پیامدهای چالش برانگیز آن برای تعلیم و تربیت» پژوهش خود را با رویکرد کیفای انجاام
داده است .نتایج اکی از آن است که جهانیشدن تحوالتی را در عرصاه تعلایم و تربیات
به وجود میآورد و میتوان موجبات تضعیف ساختارها ،اهداف و محتوی تعلایم و تربیات
محلی و ملی را فراهم کند و مرکزیات تصامیمگیریهای آموزشای و تربیتای را از الات
ملی و محلی به الت فراملای و جهاانی درآورد کاه خاود زمیناه بعضای نابساامانیهای
هویتی ،فرهنگی ،آموزشی و تربیتی را برای جوامع مختلاف باه وجاود مایآورد .رشایدی
( )0598در پژوهش خود با عنوان «جهانیشادن و ضارورت آماوزش عماومی در تربیات
شهروند جهانی» بیان کرد که رویکرد موجود به تربیت شهروند جهانی در ایران تلفیقی از
رویکردهای آموزش سیاسی ،مدنی ،انتقال فرهنگای و رویکارد لیبارال اسات .پوراصاغری
( )0590در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل سیر تحول مفاهیم شهروندی در محتاوای
کت تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسافام» ،کتا ذکرشاده را باه
روش توصیفی با رویکرد کلی تحلیل محتوا کرده است .با توجه به نتاایج بهدساتآمده در
این پژوهش نمیتوان با اطمینان بیان کرد که سالبهسال باا توجاه باه افازایش محتاوا و
جم کتاب ،مفاهیم شهروندی در این سه کتاب به ترتی بیشاتر شاده و سایر صاعودی
داشته است .قلتاش ،صالحی و میرزایی ( )0590تحات عناوان «تحلیال محتاوای برناماه
درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتادایی ایاران از منظار توجاه باه ویژگایهاای شاهروند
جهانی»  ،کت تعلیمات اجتماعی پایه چهارم و پانجم ابتادایی را از دیادگاه آکسافام باه
روش کدگذاری با رویکرد کمی تحلیل محتوا نمودهاند .نتایج این پژوهش نشان مایدهاد
که مؤلفههای بسیاری از ویژگیهای شهروند جهانی در همه ابعاد و عناصر برناماه درسای
مورد بیتوجهی قرارگرفتهاند.
بررسیها نشان میدهد نظام آموزشوپرورش تا اواسط قرن بیستم به بیراهه رفتاه و باین
آموزش و زندگی شکاف عمیقی را باه وجاود آورده اسات .در ابتادای آخارین رباع قارن
بیستم ،جهانیان دریافتند که آموزشوپرورش نمیتواناد و نبایاد از واقعیاتهاای زنادگی

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

اجتماعی دور بماند .در دیدگاه جهانی ،آموزشوپرورش بهعنوان وسیلهای برای شرکت در
فعالیت های جهانی است و افراد باید آموزش ببینند تا بتوانناد در عرصاههای بینالمللای
موف باشند و این اهداف ،امری فراتار از فعالیات اقتصاادی قلماداد میگاردد( .صابوری
خسروشاهی.)0569 ،
با توجه به تغییر سیستم نظام آموزشی در سالهای اخیر و اضاافه شادن پایاه ششام باه
دوره دوم ابتدایی و ضرورت در نظر گرفتن مؤلفههای شهروند جهاانی در کتا تعلیماات
اجتماعی این دوره ،بر خود الزم دیادیم کاه در درجاه اول ،باا توجاه باه اینکاه قلتااش،
صالحی و میرزایی در سال  0591کتا تعلیماات اجتمااعی پایاههاای چهاارم و پانجم
ابتدایی را ازنظر مؤلفههای شهروند جهانی تحلیل محتوا نمودهاند ،محتوای کتا ماذکور
را مجدداً تحلیل نموده و در درجه دوم به بررسی محتوای کتااب جدیادالتألیف تعلیماات
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.
سؤال اصلی :به چه میزان به تربیت دانشآموزان بهعنوان یاک شاهروند جهاانی در کتا
تعلیمات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟
سؤاالت فرعی:
.0

ویژگیهای شهروند جهانی در یطههای شناختی ،مهاارتی و نگرشای در محتاوای

کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟
.5

ویژگیهای شهروند جهانی در یطههای شناختی ،مهارتی و نگرشی در محتوای

کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟
.5

ویژگیهای شهروند جهانی در یطههای شناختی ،مهارتی و نگرشی در محتوای

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
قوق سیاسی و تفکر انتقادی ،به چالش کشیدن بیعدالتی و راهای بارای ایجااد تغییار
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(بریقام )5100 ،0کاه ا سااس مسائولیت اخالقای بشاری را ارائاه میکناد (نوسابائوم،5
 .) 5115نظریه شهروند جهانی بر این امر تأکیاد دارد کاه میتاوان بارای افاراد باهعنوان
شهروندان جهانی قوق و تعهداتی در سطح بینالملل و جهانی به رسمیت شناخت .ایان
انگاره را باید به نام دیوید میلر )0993( 5نامگذاری کرد .او در یکی از آخرین مقاالت خود
به نام «شهروندی تعهدزا» امکان تحق شهروندی توأم با تکلیف را در سطح جهانی مورد
بررسی قرار دارد .نوعی از شهروندی که مستلزم به رسمیت شناختن تعهدات اخالقای در
خارج از دود ملی است .میلر در مقالهای دیگر با عنوان «تعیین سرنوشت خود در سطح
ملی و عدالت جهانی» معتقداست که جز باا تعریاف معیارهاای اساتاندارد بارای عادالت
جهانی قابل تحق نیست .وی برای رسیدن به عدالت جهانی سه تعهاد را باهعنوان مبناا
برمیشمارد:
 -0تعهد و ا ترام به قوق بشر از مبانی اساسی آن در میان تمام ملل است.
 -5اشخاص و اجتماعات باید از اعمالی که برای تشکیل آنها زیانآورند ،پرهیز کنند.
 -5باید تضمین اصل شود که تمام اجتماعات سیاسی فرصت تعیین آیناده و سرنوشات
خویش و اجرایی کردن عدالت موردنظرشان را در میان اعضای خور دارد هستند.
بنابراین میلر ایده جهان میهنی را انکار و به راه انداختن نوعی عادالت جهاانی را توصایه
میکند (قلیزاده .)0563،اخیراً اصطالح شهروند جهانی بهطور گسترده ماورد بحاث قارار
گرفته است (کلیفورد و مونتگومری )5107 ،4و بهعنوان یک خطمشی برای ساازمانها در
سطوح مختلف در نظر گرفته میشود که به شکلدهی برناماههای درسای و آموزشای در
سراسر جهان میپردازد (هموند و کتینگ .)5107 ،3شهروند جهانی بهعنوان یاک مفهاوم
در مبا ث مربوط به آموزشوپرورش در نظر گرفته شاده اسات (باوچر )5107 ،8کاه باه

1 -Brigham
2 -Nussbaum
3 -David Miler
4 -Clifford & Montgomery
5 -Hammond and Keating
6 -Butcher

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

دانشآموز اجازه می دهد بدون در نظر گرفتن مواردی همچون جنسیت ،قومیت ،مذه و
 ...روابطی را شکل داده و یا شناسایی کند (هنکو .)5107 ،0
شهروند جهانی باه فاردی اطاالق میشاود کاه از کومات ملای جادا شاود و بر سا
ساختارهای فراملی و بینالمللی (جهانی) در زمینههای عمومی اقادام نمایاد( .اسامیت،5
 )5117بااهعبارتی دیگر شااهروند جهااانی یعناای شااهروندی کااه دارای هوشاامندی فناای،
اقتصادی ،انسانی و اجتماعی ،فرهنگی و آموزشای باوده و درگیار شابکه خاود یاادگیری
خویش است و نقش مهمی را در دنیاای توساعهیافته جدیاد ایفاا میکناد (مالیایناژاد،
 .)0565به نظر یان آرت شولت «جهانیشدن ،روندی اسات کاه در آن رواباط اجتمااعی
دارای ماهیت بدون مرز و فاصله میشوند .بنابراین همه انسانها در یاک جهاان در اال
تعامل هستند» (نقل در شکوری.)0569 ،
ازنظر صا

نظران و کسانی که پیرامون جهانیشدن تئوری پردازی میکنند،

جهانیشدن دارای سه بعد اساسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است( .سجادی)0565 ،
آکسفام 5در تعریف شهروند جهانی بر این باور است که شهروند جهانی به فردی اطالق
می شود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی دارد ،با نقش خود بهعنوان یک شهروند
آشناست و ضمن ا ترام به ارزشها و تنوع در تمامی امور از سطح محلی گرفته تا در
سطح جهانی مشارکت فعال دارد (قائدی.)0563 ،
شهروند جهانی به فردی گفته میشود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کاافی دارد ،باا
نقش خود به عنوان یک شهروند آشناست و ضمن ا ترام باه ارزشهاا و تناوع در هماهی
امور از سطح محلی گرفته تا سطح جهانی مشاارکت فعاال دارد .همچناین ویژگایهاایی
مانند آگاهی نسبت به عدالت و برابری اجتماعی ،مقولهی جهانیشدن و وابستگی متقابال
انسانها با یکدیگر ،توساعهی پایادار ،مباارزه باا بیعادالتی و ناابرابری ،همکااری و ال
تعارض ،عالقه به فظ محیطزیست را داراست (پوراصغری.)0590 ،
از دیدگاه «هریت» ،شهروند جهانی فردی است که دارای مشخصات زیر باشد:

1 -Hancock
2 -Smith
3 -Oxfam
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-

در

دیگر فرهنگها و تعهد نسبت به ارزشهای مشتر

انسانی مانند عادالت

اجتماعی و قوق بشر
-

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

سیستم اقتصادی جهانی
-

افزایش دانش و آگاهی پیرامون مسائل جهانی و استقالل جهانی

-

افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی در سطح بینالمللی

-

بهبود انسجام اجتماعی

-

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

آکسفام ،کنفدراسایون باینالمللای متشاکل از  03ساازمان کاه در  96کشاور جهاان باا
همکاری شرکا و متحدین خود در سراسر جهان ،برای پیدا کردن راه لهای پایدار بارای
فقر و بیعدالتی فعالیت میکنند ،ویژگیهای شهروند جهانی را چنین برمیشمارد و اباراز
میکند که فردی را شهروند جهانی میداند که:
-

نسبت به جهان وسیعتر آگااه اسات و دارای اس ایفاای نقاش باهعنوان یاک

شهروند جهانی میباشد.
-

به تفاوت و گوناگونیها ا ترام میگذارد.

-

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

فرهنگی ،تکنولوژی و زیستمحیطی چگونه عمل میکند.
-

از بیعدالتی اجتماعی ،منزجر و خشمگین شده است.

-

در طیف وسیعی از سطوح محلی تا جهانی مشارکت و فعالیت میکند.

-

خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدارتر است.

-

مسئولیت اعمال خود را به عهده میگیرد( .کشاورز)0591 ،

آتور و داویسون اهداف زیر را برای تربیت شهروند جهانی برمیشمارد:
 )0آگاهی از مسائل جهانی و نقش سازمان ملل متحد در ل آنها
 )5شناخت کشورهای دیگر با آگاهی از فرهنگ آنها
 )5شناخت مسائل مرتبط با قوق بشر

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

 )4در

روابط انسان و محیطزیست (آتور و داویسون)5111 ،0

آکسفام عناصر اصلی ویژگیهای شهروند جهانی را در سه یطه «شناختی»« ،مهاارتی»
و «نگرشی» طبقهبندی کرده است که در جدول  0به آن اشاره شده است.
جدول ( )0عناصر اصلی ویژگیهای شهروند جهانی
مؤلفههای مربوط به حیطه ارزشها و

مؤلفههای حیطه شناختی

مؤلفههای حیطه مهارتی

عدالت و برابری اجتماعی

تفکر انتقادی

ا ساس هویت و اعتمادبهنفس

تنوع

استدالل کردن

تعهد برای مبارزه با بیعدالتی و نابرابری

مبارزه با بیعدالتی و

ا ترام و ارزش قائل شدن نسبت به تنوع و

نابرابری

تفاوتها

ا ترام به افراد و امور

عالقه و نگرانی نسبت به محیطزیست و

مختلف

تعهد برای توسعهی پایدار

جهانیشدن
توسعهی پایدار
صلح و جنگ

همکاری و ل تضادها

نگرشها

اعتقاد به اینکه انسانها میتوانند تفاوت
ایجاد کنند.

برگرفته شده از( :پوراصغری)0590 ،

بعضی نیز معتقدند که پدیده جهانیشدن دارای اثرات مخربی نیز میباشد .ازجمله اثارات
منفی این پدیده این است که موج فرار مغزها از کشورهای در ال توساعه شاده اسات.
ازنظر رقابت در بازار جهانی کار ،جهانیشدن اثارات منفای بار کشاورهای در التوساعه
داشته است .بهطورکلی مخالفان معتقدند که جهانیشدن در خادمت مناافع شارکتهای
بزرگ و به ضارر شارکتهاای کوچاک عمال میکناد .در عرصاه فرهنگای و اجتمااعی،
جهانیشدن به عنوان یک خطر فرهنگی که همانندسازی سبک زندگی را در سطح جهاان
گسترش داده ،قلمداد شده است .از منظر زیستمحیطی ،مخالفان جهانیشادن آن را باه
مصرف بیرویه و نسنجیده منابع متهم میکنند (زاهدی.)0591 ،
آموزش شهروند جهانی ،ترکیبی از یادگیری درباره دیگاران و افازایش آگااهی عماومی و
عملی است که منجر به تغییر در فرد میشود و همچنین فعالیات در جامعاه را در طیاف

1 -Arthur & Davison
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وسیعی از مقیاسهای فراتر از سطح ملی ایجاد میکند (بیکر و فناگ )5150 ،0بناابراین
آموزش شاهروند جهاانی دارای اهمیات بااالیی اسات .مسالماً از میاان ساطوح مختلاف
تحصیلی ،دوره ی ابتدایی از سطوح ساس و مهم تعلیم و تربیت است و در شاکلگیاری
شخصیت اجتماعی و شهروندی دانشآماوزان دورهای مهام و قابالتوجاه اسات .مادارس
ابتدایی با تدار

فرصتها و برنامههای تعلیمی و تربیتی در افزایش دانش ،بسط بینش و

توسعهی مهارتهای مطلوب شهروندی نقش به سزایی دارناد ،باهویژه در پایاههاای دوره
دوم ابتدایی ،باید به دلیل مال ظات رشدی ،موضوع تربیت شاهروندی موردتوجاه بسایار
قرار گیرد (قلتاش .)0566 ،بااینوجود ،اگر دورهی آموزش ابتدایی جایگاه مناس و مهمی
برای آغاز آموزش و تربیت شهروند جهانی است ،بدون شک برنامهی درسی و محتواهاای
آموزشی و تربیتی بستر اساسی این آموزش و تربیت است .اما نکتهای که نباید از نظر دور
داشت این است که طرا ی و تدوین برنامه درسی مفید و مطلوب پیرامون شهروند جهانی
نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مبانی نظری این وزه است .زیرا هرچه وزه معرفتی در
این رابطه کاملتر باشد ،میتوان در تصمیمگیری برنامه درسای تربیات شاهروند جهاانی
کاستیها و اشکاالت کمتری را مشاهده کرد (قلتاش ،صالحی و میرزایی.)0590 ،
روششناسی پژوهش
پژوهش اضر از نوع توصیفی و در گروه پژوهشهای کااربردی میباشاد .روش ماورد
استفاده در این پژوهش ،روش کمی و از نوع تحلیل محتواست .در تعریف برلساون 5آماده
است تحلیل محتوا یک شیوهی پژوهشی است کاه بارای تشاریح عینای ،مانظم و کمای
محتوای آشکار پیامهای ارتباطی به کار میرود .عالوه بر دیدگاه کمی نسابت باه تحلیال
محتوا ،برنز 5و گرو 4تحلیل محتوا را ازجمله روشهاای تحلیال کیفای میدانناد .تحلیال
محتوا از دید آنها یکی از روشهای پژوهشی است که بهمنظور توصایف مانظم و عینای
محتوی بهدستآمده از ارتباطاات باه کاار مایرود (ضایغمی و همکااران .)0567 ،وا اد
1 -Baker & Fang
2-Berelson
3-Buenz
4 -Grore

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی10......

تحلیل نیز در این پژوهش ،جمالت و تصاویر مندرج در کتابهای درسای اسات کاه ایان
جمالت و تصاویر در شرایط و موقعیتهای گوناگون متاون درس ،پژوهشهاا ،فعالیات در
کالس ،گفتوگو در کالس ،تمرینها و قسمت برای مطالعه موردتوجه قرار گرفت .جامعاه
آماری این پژوهش ،برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتادایی کشاور ایاران در ساال
تحصیلی  0599-0411بود که از این جامعه ،برنامه درسی مطالعاات اجتمااعی پایاههای
چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی انتخاب شدند .محتوای کتا

درسای مطالعاات اجتمااعی

چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی  0599-0411مورد بررسای قارار گرفات.
شیوه نمونهگیری ما در این پژوهش هدفمند بود ،زیارا باه نظار میرساد اهاداف تربیات
شهروند جهانی در ایان درس بیشاتر باه چشام میخاورد و در دوره دوم ابتادایی تفکار
انتزاعی دانشآموزان در ال شکلگیری است و ارزشها برای آناان قابالفهم میباشاد و
بهترین زمان برای نهادینه کردن رفتار است .در ایان پاژوهش ابازار گاردآوری اطالعاات
مؤلفه های شهروند جهانی آکسفام باود کاه در ساه یطاه شاناختی ،مهاارتی و نگرشای
طبقهبندی شده بود .این مؤلفهها در سال  5114توسط مؤسساه آکسافام باهمنظور ارائاه
برنامه ای برای تربیت شهروندانی جهانی ارائه شاد ،باا تأییاد اساتاد مربوطاه روایای ایان
پژوهش قابل قبول میباشد .برای محاسبه پایایی ،شمارشها توسط پژوهشگران بهصاورت
مستقل انجام شد و باا اساتفاده از ضاری هولساتی ،ضاری پایاایی بهدساتآمده 1/65
میباشد.
یافتهها
سااؤال  )0ویژگیهااای شااهروند جهااانی در یطااههای شااناختی ،مهااارتی و نگرشاای در
محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان به چه میزان موردتوجه قرار گرفته است؟
جدول ( )5میزان توجه به مقوله های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات
اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
مقولهها

یطه

زیر مقولهها

آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی

فراوانی

درصد

1

1

مجموع
درصد

71/75
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شناختی

یطه
مهارتی

آگاهی از تفاوتها و تنوع

0

1/11

آگاهی از توسعه پایدار

11

11/11

آگاهی از صلح و جنگ

01

01/11

آگاهی از جهانیشدن

01

01/11

توانایی برای انتقادی عمل نمودن

01

1/11

توانایی بحث و گفتوگو مؤثر و کارآمد

00

1/11

1

1

توانایی رعایت و ا ترام به انسانها

1

0/11

توانایی برقراری همکاری و تعاون

1

1/11

ا ساس هویت و اعتمادبهنفس

0

1/11

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا

1

توانایی برای مبارزه با بیعدالتی و
نابرابری

بیعدالتی
یطه
نگرشی

ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه

1

تنوع و تفاوتها
عالقه و ا ترام نسبت به محیطزیست و

1

تعهد برای توسعه پایدار
اعتقاد به اینکاه انساانها متفاوتاناد و

1

میتوانند تغییر ایجاد کنند
مجموع

011

09/75

1
1

9/35

1/11
1/11
011

011

با نگاهی به جدول شماره  5مشخص میشود که از مجموع  047جملاه و تصاویر منادرج
در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی یطه شناختی با فراوانای  014و درصاد
 71/75دارای بیشترین توجه است .در این یطه نیز زیر مقوله «آگاهی از توسعه پایادار»
با فراوانی  86و درصد  48/53و زیار مقولاه «آگااهی از عادالت و براباری اجتمااعی» باا

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

فراوانی و درصد  1به ترتیا دارای بیشاترین و کمتارین مقادار توجاه هساتند .در پایاه
چهارم یطه نگرشی (با فراوانی  04و درصد  )9/35دارای کمترین توجاه اسات .در ایان
یطه نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله «عالقه و ا ترام نسبت باه محیطزیسات و
تعهد برای توسعه پایدار» با فراوانی  7و درصد  4/78است و کمترین توجه نیز مرباوط باه
زیر مقولههای «عالقه و اشتیاق برای مبارزه با بیعدالتی» و «ا ترام و ارزش قائال شادن
نسبت به تنوع و تفاوتها» با فراوانی و درصد  1میباشد.
جدول ( )5میزان توجه به مقوله های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات
اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
مقولهها

یطه
شناختی

یطه
مهارتی

یطه
نگرشی

فراوانی

درصد

زیر مقولهها

آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی

11

1/11

آگاهی از تفاوتها و تنوع

11

01/11

آگاهی از توسعه پایدار

11

01/11

آگاهی از صلح و جنگ

11

1/11

آگاهی از جهانیشدن

01

0/11

توانایی برای انتقادی عمل نمودن

011

11/11

توانایی بحث و گفتوگو مؤثر و کارآمد

11

1/11

01

0/11

توانایی رعایت و ا ترام به انسانها

01

1/11

توانایی برقراری همکاری و تعاون

10

1/11

ا ساس هویت و اعتمادبهنفس

01

1/0

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا

0

توانایی برای مبارزه با بیعدالتی و
نابرابری

بیعدالتی
ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه
تنوع و تفاوتها

01

1/01
1/10

مجموع

11/01

11/11

01/01
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عالقه و ا ترام نسبت به محیطزیست و

01

تعهد برای توسعه پایدار
اعتقاد به اینکاه انساانها متفاوتاناد و

11

میتوانند تغییر ایجاد کنند
101

مجموع

0/11
1/11
011

011

با نگاهی به جدول شماره  5مشخص میشود که از مجموع  308جملاه و تصاویر منادرج
در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ،یطه شناختی با فراوانای  556و درصاد
 44/08دارای بیشترین توجه است .در این یطه نیاز زیار مقولاه «آگااهی از تفاوتهاا و
تنوعها» با فراوانی  87و درصد  05/96و زیر مقوله «آگاهی از جهانیشدن» با فراوانی 01
و درصد  0/95به ترتی

دارای بیشترین و کمترین مقدار توجاه هساتند .در پایاه پانجم

یطه نگرشی (با فراوانی  85و درصد  )05/09دارای کمترین توجه است .در ایان یطاه
نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله «اعتقاد به اینکه انساانها متفاوتاناد و میتوانناد
تغییر ایجاد کنند» ،با فراوانی  55و درصد  4/58است و کمترین توجه نیز مربوط باه زیار
مقوله »عالقه و اشتیاق برای مبارزه با بیعدالتی» با فراوانی  0و درصد  1/09میباشد.
جدول ( )4میزان توجه به مقوله های شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کتاب تعلیمات
اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مقولهها

یطه
شناختی

یطه
مهارتی

فراوانی

درصد

زیر مقولهها

آگاهی از عدالت و برابری اجتماعی

1

1/10

آگاهی از تفاوتها و تنوع

01

1/11

آگاهی از توسعه پایدار

11

01/11

آگاهی از صلح و جنگ

11

01/11

آگاهی از جهانیشدن

11

01/11

توانایی برای انتقادی عمل نمودن

11

01/10

توانایی بحث و گفتوگو مؤثر و کارآمد

11

01/11

مجموع

11/11

11/11

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......
توانایی برای مبارزه با بیعدالتی و

1

1/11

توانایی رعایت و ا ترام به انسانها

1

0/11

توانایی برقراری همکاری و تعاون

1

1

ا ساس هویت و اعتمادبهنفس

1

1/11

عالقااه و اشااتیاق باارای مبااارزه بااا

1

نابرابری

بیعدالتی
یطه
نگرشی

ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه

1

تنوع و تفاوتها
عالقه و ا ترام نسبت به محیطزیست و

0

تعهد برای توسعه پایدار
اعتقاد به اینکاه انساانها متفاوتاناد و

1

میتوانند تغییر ایجاد کنند
مجموع

111

1
1

0/11

1/11
1
011

011

با نگاهی به جدول شماره  4مشخص میشود که از مجموع  513جملاه و تصاویر منادرج
در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ،یطه شناختی با فراوانای  054و درصاد
 81/47دارای بیشترین توجه است .در این یطه نیز زیر مقوله «آگاهی از صلح و جنگ»
با فراوانی  59و درصد  09/15و زیار مقولاه «آگااهی از عادالت و براباری اجتمااعی» باا
فراوانی  7و درصد  5/40به ترتی دارای بیشترین و کمترین مقدار توجه هستند .در پایاه
ششم ،یطه نگرشی (با فراوانی  5و درصاد  )0/43دارای کمتارین توجاه اسات .در ایان
یطه نیز بیشترین توجه مربوط به زیر مقوله «ا ساس هویت و اعتمادبهنفس» با فراوانی
 5و درصد  1/97است و کمترین توجه نیز مربوط باه زیار مقولاههای «عالقاه و اشاتیاق
برای مبارزه با بیعدالتی»« ،ا ترام و ارزش قائال شادن نسابت باه تناوع و تفاوتهاا» و
«اعتقاد به اینکه انسانها متفاوتاند و میتوانند تغییر ایجاد کنند» با فراوانی و درصاد 1
میباشد.
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سؤال اصلی :به چه میزان به تربیت دانشآموزان بهعنوان یک شهروند جهانی در کت
تعلیمات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟
جدول ( )3میزان توجه به مقولههای شهروند جهانی در جمالت و تصاویر کت تعلیمات
اجتماعی دوره دوم ابتدایی
مقوله

چهارم

پنجم

ششم

مجموع

درصد

یطه شناختی

014

111

054

438

35/35

یطه مهارتی

59

111

76

555

56/54

یطه نگرشی

04

11

5

61

9/50

مجموع

047

101

513

686

011

درصد

08/95

11/11

55/80

011

با توجه به جدول شماره  3در بین پایههای دوره دوم ابتدایی ،پایه پنجم باا فراوانای 308
و درصد  39/44و پایه چهارم با فراوانی  047و درصد  08/95به ترتی دارای بیشاترین و
کمترین مقدار توجه به مؤلفههای شهروند جهانی میباشند .در بین کت موردبررسی باه
مؤلفه شناختی با  35/35درصد و مؤلفه نگرشی باا  9/50درصاد باه ترتیا بیشاترین و
کمترین توجه شده است.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس مطالعه انجامشده و تحلیل صورت گرفته میتوان به نتایج کلی زیر اشاره نمود:
در محتوا و تصاویر کت

درسی مطالعات اجتماعی در پایه چهارم  71/75درصد ،در پایاه

پنجم  44/08درصد و در پایه ششم  81/47درصاد باه مؤلفاهها و ویژگیهاای شاناختی
شهروند جهانی توجه شده است .همچنین در پایه چهارم به میزان  09/75درصد ،در پایه
پنجم  45/37درصد و در پایه ششم  56/15درصد مؤلفهها و ویژگیهای مهارتی شاهروند
جهانی موردتوجه بوده است .در پایه چهاارم ،مؤلفاههاا و ویژگایهاای نگرشای شاهروند
جهانی ،به میزان  9/35درصد ،در پایه پانجم باه میازان  05/09درصاد و در پایاه ششام
 0/43درصد توجه شده است .با توجه به جادول نهاایی ارائاه شاده در باین ساه یطاه

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

موردبررسی ،یطه شناختی با  35/35درصد و یطه نگرشی با  9/50درصد بیشاترین و
کمترین توجه را در کت

دوره دوم ابتدایی به خود اختصاص دادهاند .در بین کتا

دوره

دوم ابتدایی ،پایه پنجم با درصد  39/44بیشترین توجه را به ویژگیهای شهروند جهاانی
نموده است.
نتایج پژوهش یعنی عدم توجه متعادل و همهجانباه باه مؤلفاههاای شاهروند جهاانی در
یطه های شناختی ،مهارتی و نگرشی در کت مطالعات اجتمااعی دوره دوم ابتادایی باا
نتایج فتحی واجارگاه ( )0560مبنی بر موفقیتآمیز نبودن تالشهای انجامشده در ابعااد
آموزشی ،پرورشی و تبلیغی برنامههای درسی برای پرورش شاهروند مطلاوب ،پوراصاغری
( ) 0590مبنی بر عدم وجود سیر صعودی مفاهیم شهروندی در کت تعلیمات اجتمااعی
دوره دوم ابتدایی با توجه به افزایش محتوا و جام کتااب ،همچناین باا نتاایج قلتااش،
صالحی و میرزایی ( )0590مبنی بر عدم توجاه باه مؤلفاههاای بسایاری از ویژگایهاای
شهروند جهانی در همه ابعاد و عناصر برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایههاای چهاارم و
پنجم ابتدایی همسویی و همخوانی دارد .اما پاژوهش اضار باا نتاایج ساجادی ()0565
مبنی بر اینکه جهانیشدن موجبات تضعیف ساختارها ،اهداف و محتوی تعلایم و تربیات
محلی و ملی را فراهم مینماید ،هم سویی ندارد .با توجه به بررسایهاای صاورت گرفتاه
توسط قلتاش ،صالحی و میرزایی در سال  0590بر روی کت تعلیمات اجتماعی پایههای
چهارم و پنجم ابتدایی و همچنین جدیدالتألیف بودن کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم
ابتدایی انتظار میرفت که در سنوات اخیر در کت مذکور به مؤلفههای شاهروند جهاانی
بهطور متعادل پرداخته میشد.
آنچه مسلم است ،این است که تربیت شهروند جهانی در قرن بیست و یکم یاک ضارورت
اساسی است که در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قارار گرفتاه اسات .کشاور ماا نیاز
بهمنظور ارتباطات بهتر و مؤثر با دنیا الزم است که در برنامههای درسی خاود در مقااطع
تحصیلی مختلف به این امر مهم بپردازد تا بتواند شهروندانی را تربیت کند که با تحاوالت
جهانی خود را سازگار کرده و در عرصههای مختلف جهانی گامهای مهمی را برای جامعه
خویش بردارند .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان چنین بیان کرد که در هماه کتا
موردبررسی ،بُعاد شاناختی ویژگیهاای شاهروند جهاانی در اولویات توجاه اسات .لکان
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ازآنجاییکه رشد متعادل و همهجانبه شخصیت یادگیرنده همواره باه عناوان یاک غایات
تربیتی مدنظر بوده و هست که این غایت در کت موردبررسای ،موردتوجاه قارار نگرفتاه
است .ازآنجاییکه افراد بر اساس نگرشهایشان در سطح ملای و جهاانی عمال میکنناد،
ضروری است که به این یطه نیز در د دیگر یطهها یاا تای بااالتر توجاه شاود .در
پژوهش اضر نشان داده شده است که برخی از مؤلفاههاای شاهروند جهاانی در برناماه
درسی مطالعات اجتمااعی دوره دوم ابتادایی ماورد بایتاوجهی قرارگرفتاهاناد ،باهویاژه
یطههای نگرشی و مهارتی کاه ایان بایتاوجهی موجا تربیات شاهروندانی مغاایر باا
ویژگیهای جهانی میشود .ازاینرو پیشنهاد میشود در کت

ذکرشاده مجادداً باازنگری

صورت گیرد.
منابع
-

تمجیدتاش ،الهام مجلل چوبلو ،محمدعلی ( .)0595بررسای تطبیقای فرایناد تربیات
شهروندی در مقطع ابتدایی آموزشوپرورش جمهوری اساالمی ایاران باا کشاور ژاپان.
مطالعات علوم اجتماعی ایران.55-06 ،)41(00 ،

-

پوراصغری ،میرا ( .)0590تحلیل سیر تحول شهروندی در محتاوای کتا تعلیماات
اجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسفام .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشاکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.

-

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

و

نگرش معلمان ،متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برناماه درسای تربیات شاهروند
جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران ،نشریه تدریس پژوهی.40-09 ،)0( 7 ،
-

پورشافعی ،هادی طال زاده ،لیال آریان ،ناهیاد ( .)0594نگااهی باه تربیات :رویکارد
رفهگرایی و توسعه رفهای ،چاپ  ،0قم :عصر جوان.

-

رابرتسون ،رونالد ( .)0561جهانیشدن :تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی ،ترجماه
کمال پوالدی ،تهران :ثالث و مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها.

-

رشیدی ،زهرا ( .)0598جهانیشادن و ضارورت آماوزش عماومی در تربیات شاهروند
جهانی ،نشریه نامه آموزش عالی.058-015 ،)56( 01 ،

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی11......

-

زاهدی ،شمسالساادات ( .)0591جهانیشادن و توساعه پایادار ،فصالناماه مطالعاات
راهبردی سیاستگذاری عمومی.0-06 ،)5(5 ،

-

سجادی ،سیدمهدی ( .)0565جهانیشدن و پیامدهای چالشبرانگیز آن بارای تعلایم و
تربیت ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی 5(5 ،و .005-056 ،)4

-

شکوری ،علی ( .)0569آموزش و جهانیشدن .نشریه برگ فرهنگ.85-78 ،)50( ،

-

صبوری خسروشاهی ،بی ( .)0569آموزشوپرورش در عصر جهانیشدن چالشها و
راهبردهای مواجهه با آن .مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.098-035 ،)0(0 ،

-

ضیغمی ،رضا باقری نساامی ،معصاومه

دوسات اساکوئی ،سایده فاطماه یاادآور

نیکروش ،منصوره ( .)0567تحلیل محتوا ،فصلنامه پرستاری ایران.35-40 ،)35(50 ،
-

عیوضی ،محمدر یم بابگوره ،سید سامالدین ( .)0590تحول مفهاوم شاهروندی و
ظهور شهروند جهانی ،مجله دانشکده قوق و علوم سیاسی.067-513 ،)5(45 ،

-

فتحی واجارگاه ،کورش ( .)0560برنامههای درسی تربیت شاهروندی :اولاویتی پنهاان
برای نظام آموزشوپرورش ایاران ،مجلاه پژوهشای دانشاگاه اصافهان (علاوم انساانی)،
.518-060 ،)5(04

-

قائدی ،یحیی ( .)0563تربیت شهروند آینده .نوآوریهای آموزشی.500-065 ،)5(3 ،

-

قلتاش ،عباس ( .)0566نقد و بررسی رویکردهای تربیت شاهروندی در برناماه درسای
دوره ابتدایی ایران بهمنظور ارائه طارح پیشانهادی برناماه درسای تربیات شاهروندی،
پایان نامه دوره دکتری تخصصی ،دانشاگاه آزاد اساالمی وا اد خوراساگان (اصافهان)،
اصفهان ،ایران.

-

قلتاش ،عباس صاالحی ،مسالم و میرزایای ،سان ( .)0590تحلیال محتاوای برناماه
درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران از منظار توجاه باه ویژگیهاای شاهروند
جهانی .پژوهش در برنامهریزی درسی.050-007 ،)53(9 ،

-

قلیزاده ،ولی ( .)0563جایگاه قوق شهروندی و

اریم در مبا اث قاوق بشار،

مجموعه مقاالت همایش قوق شهروندی دانشگاه آزاد اسالمی وا د ماکو ،ارومیه.

 تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی- فصلنامه علمی11

 تاأثیر برناماه آماوزش.)0590(  رضاا، علی و جانعلیپور، اسماعیل خلخالی،کاظم پور

-

 پژوهشی رهیاافتی ناو در مادیریت-  دوماهنامه علمی.صلح در تربیت شهروند جهانی
.85-49 ،)00(5 ،آموزشی
 مطالعات، جهانیشدن و ضرورت آموزشهای شهروند جهانی.)0591(  یوسف،کشاورز

-

.079-094 ،)8(5 ،راهبردی جهانیشدن
 ماهناماه، انتظاار جامعاه فاردا هوشامندی چندگاناه اسات.)0565(  اعظم،مالیینژاد

-

.033  شماره،آموزشی رشد تکنولوژی آموزشی
Arthur, J. & Davison, J. (2000). Social literacy and citizenship
education in the school curriculum. The curriculum journal, 11(1),
9-23.
- Baker, W. & Fang, F. (2021). So maybe I’ma global citizen:
developing intercultural citizenship in English medium
education. Language, Culture and Curriculum, 34(1), 1-17.
- Brigham, M. (2011). Creating a global citizen and assessing
outcomes. Journal of Global Citizenship & Equity Education,
1(1), 15-43.
- Butcher, J. (2017). Citizenship, global citizenship and volunteer
tourism: A critical analysis. Tourism Recreation Research,
42(2), 129-138.
- Clifford, V. & Montgomery, C. (2017). Designing an
internationationalised curriculum for higher education:
embracing the local and the global citizen. Higher Education
Research & Development, 36(6), 1138-1151.
- Hammond, C. D. & Keating, A. (2017). Global citizens or
global workers? Comparing university programs for global
citizenship education in Japan and the UK. Compare: A
Journal of Comparative and International Education, 1-20
- Hancock, R. E. (2017). Global Citizenship Education:
Emancipatory Practice in a New York Preschool. Journal of
Research in Childhood Education, 31(4), 571-580.
- Khaedir, M. & Wahab, A. A. (2020, March). The Function of
Multicultural Education in Growing Global Citizen. In 2nd
Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) (pp. 507512). Atlantis Press.

10......تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی

-

-

Nussbaum, M. (2002). Education for citizenship in an era of
global connection. Studies in Philosophy and Education, 5(1),
1-25
Smith, S. (2007). Deliberating publics of citizens: post-national
citizenship amidst global public spheres. In Changing Notions
of Citizenship Education in Contemporary Nation-states (pp.
30-50). Brill Sense.

