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جهانی شدن ودشواریهای پیش روی الگوی بومی پیشرفت

(بارویکرد تربیت  شهروندجهانی) 
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چکیده 
جهانی شدن به عنوان یک فرایند فراگیر مرزهای ملی کشورها را درنوردیده و با رسوخ پذیر کردن حاکمیت دولتها
زمینه را برای تحوالت در سطوح اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فراهم آورده است  .در این میان آموزش و پرورش یکی
از حوزه هایی است که به شدت تحت تاثیر فرایند جهانی شدن قرار گرفته و ضرورت داشتن نظام آموزش پویا و
کارآمد که بر اساس آن بتوان شهروندان را منطبق با نیازهای جهانی تربیت کرد ،بیش از هر زمان دیگری احساس
می شود .از طرفی هم با توجه به تغییرات در مفهوم شهروندی و بازار تقاضای نوع آموزش ،چند الیه شدن هویتها و
شکل گیری فرآیند آموزشهای مجازی در فضای جهانی شدن می طلبد کشورهای جهان در پرتو توجه به ارزشهای
بومی خود نظام تعلیم و تربیت خود را مورد بازنگری قرار داده و متحول سازند؛ لذا تربیت شهروندی نیز بر مبنای
فلسفه تعلیم وتربیت مفهومی جهانی یافته است .در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده ،ضمن تبیین
مفاهیم مذکور ،به بررسی جهانی شدن و دشواری های پیش روی پیشرفت ایران با رویکرد تحول نظام تعلیم و تربیت
و تاثیرگذاری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در زایش این مفهوم در عصر جهانی شدن پرداخته و در ادامه نیز
ضمن برشمردن چالش های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...پیشرفت ایران با شناسایی خط و مشی منظومه آموزشی
و پرورشی ،جایگاه تربیت شهروند جهانی را در تحول نظام آموز ش و پرورش و نحوه رویارویی با دشواری های این
حوزه ،از منظری پیشرفت نگر ترسیم و توصیف شده است.

یهایپیشرفت .
کلیدواژهها:پیشرفت ،جهانیشدن،شهروندجهانی،تحولتعلیموتربیت،دشوار 

مقدمه 
فرآ یند جهانی شدن در سال های اخیر به شدت مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است،
علی رغم این هنوز تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده است .برخی آن را درمان دردهای بشریت و کلید
فرصت های گمشده می پندارند و در مقابل عده ای با ابراز نگرانی آن را عامل گسترش فقر ،تهدید محیط
زیست و تعمیق نابرابری های جهانی تفسیر کرده اند.
از نظر مبدأ تاریخی نیز به نظر برخی ،واژه ی جهانی شدن بیش از چهارصد سال قدمت دارد ،بعضی دیگر بر
این باورند که بسیاری از نمودهای جهانی شدن از آغاز تاریخ بشر و شکل گیری اجتماعات وجود داشته است
و عده ای نیز جهانی شدن را پدیده ای متأخر و پیامد تحوالت سه دهه ی اخیر می دانند .مرزهای سیاسی
دیگر در برابر امواج الکترونیک که از پس آن اندیشه ها ،ارزش های فرهنگی ،شیوه های زندگی ،سرمایه ،کاال
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 3دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
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و خدمات انتقال می یابد ،مانع جدی محسوب نمی شود .گویی جهان به صورت کل واحد درآمده و
کوچکترین تغی یر در هر جزء از پیکره ی آن به سرعت همه ی جامعه را متأثر می سازد .در این فضای
جدید ،حوادث و تصمیمات و فعالیت ها در یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد و جوامع در
بخش های بسیار دور کره ی زمین داشته باشد( .فصیحی .)1382 ،از طرفی هم با توجه به تغییرات در
مفهوم شهروندی و بازار تقاضای نوع آموزش ،تغییر جغرافیای دانش ،چند الیه شدن هویتها و شکل گیری
فرآیند آموزشهای مجازی در فضای جهانی شدن می طلبد کشورهای جهان در پرتو توجه به ارزشهای بومی
خود نظام آموزش و پرورش را مورد بازنگری قرار داده و متحول سازند (.هندریکس.)1998 ،
بنابراین ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشم گیری با مقوله شهروندی گره خورده (لی, 2000 ،پریور،
 ) 2001و این بستگی را در بادی امر می توان در نظریات فالسفه تربیتی مالحظه کرد .افالطون و ارسطو
انسان را جانوری شهری می دانند و برآنند که انسان به طبیعت اجتم اعی است و جامعه و جهان زمینه تحول
طبیعی اوست ،خردمندی از ویژگی های حقیقی چنین شهروندی است )نقیب زاده .(1375 ،به نظر افالطون
شهر زیبا و نیک تنها بر بنیاد تربیت پی افکنده می شود ،که با تسری این تعبیر می توان شهر جهانی و
شهروند جهانی را نیز بر بنیاد تربیت استوار ساخت .فلسفه سیاسی ارسطو به زمامداری خردمند و جهان
اندیش توجه ویژه ای کرده که آن نیز از طریق تربیت ممکن می گردد .بنتام هم به شهروند دموکراسی مدار
مبتنی بر خرد و روشنگری و آزادی اندیشه و گفتارتاکید می کند که این همه تنها از طریق تربیت امکان
پذیر است .دیو یی بستگی دقیقی بین تربیت شهروندی و دموکراسی برقرار می کند و آنرا زمانی پایدار می
داند که از سر آگاهی باشد؛ از نظر هگل نیز تربیت حقیقی و تربیت شهروند جهانی گذر از جنبه فردی و
رسیدن به آزادی می باشد )قائدی.)1385 ،
لذا فالسفه با توجه به ماهیت و زیرساختهای فل سفی ،سیاسی و فرهنگی هر یک تصویر خاصی از پیشرفت
می آفرینند .اگر چه تصویری که هر یک از کشورها از پیشرفت به دست می دهند وابسته به ماهیت و زیر
ساختهای آنهاست ،ولی مهمترین عنصری که بدون آن دستیابی به اهداف را امکان پذیر نمی نماید،
انسانهایی هستند که به هدایت و راهبری جوامع می پردازند ،از اینرو در هسته مرکزی تصویر کالن از
تربیت ،انسانها قرار دارند .بنا براین همزمان با ارائه تصویر از نظام تربیتی ،تصویر شهروند جهانی نیز ساخته
می شود (آلتریختر و الیوت .) 2000 ،به طور کلی می توان گفت که شهروند جهانی به فردی اطالق می شود
که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی داشته و ضمن آشنایی با نقش شهروندی خود و احترام به ارزشها،
مشارکتی فعال در جامعه جهانی دارد ( توبیاسن .) 2000 ،از این رو تربیت چنین شهروندی مستلزم تبیین
خط و مشی نظام آموزش و پرورش و تعریف صحیح از رویارویی با مفهوم و نقش شهروند جهانی می باشد.
امروزه نیز اگر چه تصوری که هر یک از کشورها از تربیت شهروند جهانی بدست می دهند وابسته به ماهیت
و زیر ساخت های آنهاست ،اما از سوی دیگر این پیش فرض پذیرفته می شود که جوامع ماهیتی فلسفی
دارند و باید برای زیستن در عصر جهانی شدن تصویری را برای خود ترسیم نمایند؛ رسیدن به چنین
تصویری فقط از طریق تحول نظام آموزش و پرورش و طراحی نظام تربیتی اندیشنده و دارای چشم اندازی
روشن مبتنی به تربیت شهروندان جهانی مقدور است.
اکنون برای طراحی چنین نظام تربیتی این سواالت پیش می آید که تربیت شهروند جهانی چه جایگاهی در
پیشرفت ایران و خط مشی و آینده نظام آموزش و پرورش دارد؟ تلقی عمومی از پیشرفت در سایه تربیت
شهروند جهانی چگونه است چه الزاماتی این زمینه را بوجود می آورد؟ نظام آموزش مبتنی بر پیشرفت از
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آبشخور کدامین مکتب فلسفی سیراب می گردد؟ با توجه به سرعت تحوالت در زندگی بشر به ویژه در
زمینه ی ارتباطات و اطالعات ،تأثیر این فرایند بر مفهوم تربیت شهروندی چیست؟ تحول در نظام تعلیم و
تربیت جهت پیشرفت ایران اسالمی تا چه اندازه ضرورت دارد؟
این سواالت اساسی معطوف به یک منظر فلسفی است که منجر به تحول در نظام آموزش و پرورش خواهد
شد.

چارچوبمفهومی
حرکت شتاب گونه رویکردهای نظام جهانی و پیامدهای آن در فناوری اطالعاتی ،ارتباطات الکترونیکی،
جامعه ی اطالعاتی و فروریختن مرزهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،بشریت را به شدت غافلگیر کرده
است .به تدریج شاخص های طبقه بندی جوامع در این فرایند پیچیده و گسترده به طور عام و خاص در
حال شکل گیری است و جایگاه شهروندی در حال تعریف شدن می باشد .آنچه مسلم است فرایند جهانی
شدن نظام تعلیم و تربیت ،به ویژه مفهوم تربیت شهروندی را تحت تأثیر قرار داده است؛ که در تحول نظام
آموزش و پرورش این مفهوم نیز نیاز به باز تعریف پیدا می کند و این تعریف جدید با مفهوم شناسی جهانی
شدن محقق خواهد شد.
اصط الحجهانیشدن 
در زبان فارسی معادل واژه  ،globalizationجهانی شدن ،جهانی سازی ،سیاره ای شدن ،جهان گستر ،به
کار رفته است .اندیشمندانی نیز در معرفی مفهوم این پروسه ،از مفاهیم عصر دانایی و عصر جهانی استفاده
کرده اند .رولند رابرتسون معتقد است :واژه ی جهانی شدن با معانی متفاوت ،ابهام و سردرگمی وسیعی را به
وجود آورده است و با وجود تالش های زیاد ،هنوز تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده است .کاربرد واژه
ی جهانی شدن به عنوان یک اصطالح ناشایست به سرعت خود در حال جهانی شدن است(رابرتسون،
 ،1382ص .)12
جهانی شدن به عنوان پارادایم اصلی در دوران حاضر ،همه ی شئون زندگی بشر را دستخوش تغییر کرده
است.
درگیری ها ،منازعات ،تنش ها و چالش ها از ویژگی های جهانی شدن است؛ لذا تعلیم و تربیت در قرن
بی ست و یکم یعنی رویارویی با چالش های آینده می باشد  .آموزش و پرورش کشور ما نیز با چالش های
متعددی روبروست که می توان محور اصلی آن را چگونه تربیت شهروند جهانی قلمداد کرد .لذا اتخاذ تدابیر
الزم ،کسب آگاهی و آمادگی در ایفای نقش شهروند جهانی ،تحول نظام آموزش و پرورش را امری اجتناب
ناپذیر می نماید .که این امر را می توان در چهار رهیافت کلی از منظر مکاتب فلسفی و سیاسی مورد بررسی
قرار داد.
 - 1رهیافت رئالیست ها ،از منظر کنث والتز  4جهانی شدن تحول جدی در ساختار بین الملل ایجاد نمی
کند ،با ورود بازیگرانی غیر از دولت ـ مل ت ها ،بازیگران بین المللی و سیاست بر جهانی شدن اقتصاد چیره
می شوند.

3 Kenneth Waltz
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 - 2رهیافت لیبرال ها ،فوکویاما  5از این دیدگاه دموکراسی را دلخواه ترین شکل حکومت می داند که روز به
روز در سطح جهان مشروعیت پیدا می کند ،لیبرالیسم اقتصادی ،لیبرالیسم سیاسی را که در دموکراسی
متبلور است .به دنبال خواهد داشت .این نگرش سبب حرکت های محسوس در سراسر جهان در جهت
پذیرش اقتصاد آزاد و اوج گیری جنبش های دموکراتیک و گسترش الگوهای غربی در فرهنگ های گوناگون
شده است.
 - 3رهیافت مارکسیست ها ،از دیدگاه مارکسیست های رادیکال ،جهانی شدن چهره ی جدید استعمار می
باشد .سیوانادان  6می نویسد :اگر امپریالیسم آخرین مرحله ی سرمایه داری باشد ،جهان گرایی ،آخرین
مرحله ی امپرالیسم است .در این نگرش جهانی شدن از زاویه ی اقتصادی نگریسته می شود و محتوای
جهانی شدن را گسترش جهانی نظام اقتصاد سرمایه داری معرفی می کند .امانوئل و الرشتاین  7نیز اساس
جهانی شدن را مبتنی بر گسترش سرمایه داری در جهان می داند.
 - 4رهیافت رفتارگرایان :به نظر رفتارگرایان تحت تأثیر جهانی شدن ،نظم روابط بین الملل ی در هم ریخت و
نظم نوینی حاکم خواهد شد .در این نظم دولت ها و جوامع به گونه ای فزاینده به یکدیگر وابسته می شوند
و کمتر می توانند به مدیریت امور داخلی و خارجی خود بدون توسل به همکاری بین المللی بپردازند(غریب
آبادی و علی آبادی ،1382 ،ص .)26- 28
یهای پیش روی الگویبومیپیشرفت 
دشوار 
فرایند جهانی شدن ،مرزهای سیاسی جوام ع را فرو ریخته و محیط واحدی را به وجود آورده است( .بایلیس و
اسمیت .)1382 ،جهانی شدن معاصر ،شرایطی را به وجود آورده است که در آن تمدن ها ،مناطق و دولت ـ
ملت ها به طور فزاینده ای برای ساختن و حفظ تاریخ و هویت ملی خود به شدت تحت فشار هستند .ملیت
زدایی سرزمین زدایی ،تحلیل دولت ،ملت مدرن ،تمرکز زدادیی از ساختار و منابع قدرت و حاکمیت از
تأثیرات جهانی شدن می باشد (اسماعیلی.)1382 ،
جوامعی در ساختار سیاسی جهانی برترند که از لحاظ تربیت شهروند جهانی در وضعیت مطلوب تری قرار
دارند .لذا کشورها باید جهت تربیت شهروند جهانی در نظام سیاسی خود ارتباط نزدیکی با نظام آموزش و
پرورش بر قرار سازند که این کار از طریق افزایش آگاهی های معلمان و دانش آموزان در زمینه های سیاست
و جهانی و پیامدهای آن بر جوامع ضعیف تر ،پرهیز از تعصبات و سوگیری های فردی و مطلق گرایی ،زمینه
سازی جهت اصالح و بازسازی در نظام تعلیم و تربیت ،توجه و سرمایه گذاری بیشتر در آموزش و پرورش و
اصالح و تقویت بنیادهای فلسفه تربیتی ممکن خواهد شد.
همان طور که قبالً گفته شد در عمل تفکیک کردن ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جهانی شدن
امکان پذیر نیست و این حوزه ها از یک دیگر تأثیر می گیرند و بر هم اثر می گذارند .روند جهانی شدن با
سرعت چشم گیری بر تربیت شهروندی و نهاد خانواده ،تأثیر می گذارد .تغییر الگوهها و سبک های زندگی،
تغییر نقش ها و روابط موجود در خانواده ،کاهش ازدواج و افزایش طالق ،عدم رضات فردی و اجتماعی،
5 Fukuyama
6 Syvanadan
7 Emanuel and Alrshtayn
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افزایش حجم ارتباطات و جابجایی های جمعیتی ،افزایش مهاجرت های درون و برون مرزی ،شهر گرایی و
شهرنشینی از جمله این تاثیرات می باشد.

نتیجهگیری 
تعلیم و تربیت به عنوان یک نظام ،دارای سیستمی باز است که با محیط خود و سایر نهادها و رویدادها در
ارتباط متقابل قرار دارد .بر پایه ی نیازهای مشخصی ،دارای نقش و پایگاه اجتماعی خاصی است ،دارای
ساختار و کارکردهای متفاوتی می باشد ،دارای مقررات رسمی و غیر رسمی است که از ضمانت اجرایی نیز
برخوردار است .این نظام در برابر رویکردهای جهانی ،با چالش های متعددی روبروست که مهم ترین آن
" تربیت شهروندان جهانی" است و به قول را برتسون ،مخالفت با جهانی شدن دیگر مطرح نیست ،بلکه
مخالفت با شکل خاصی از جهانی شدن است .یا با توجه به نظر تافلر ،در عصر حاضر ،مهارت های فرهنگی
عمومیت یافته ،از داخل کتاب های درسی یا کالس های آموزشی به تنهایی حاصل نمی شود بلکه مستلزم
آن است که شخص بداند در جهان فراسوی خانه و خیابان و محل سکونتش چه می گذرد .آموزش و پرورش
به مفاهیم تازه ای نیاز دارد که آن قدر عمیق باشد که از مسائل بودجه ،تعداد شاگردان ،حقوق معلم و
تعارضات سنتی بر سر برنامه و بسیاری از مسائل دیگر به مراتب فراتر می رود (تافلر ،1377 ،ص .)563
مسلم است که اگر نوجوان ما نسبت به رویکردهای نظام جهانی آشنایی الزم را نداشته باشد و بدون مجهز
شدن به ابزار و عوامل مورد نیاز ،راهی جز تبعیت از مبادالت نابرابر فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
نخواهد داشت .از این رو نظام های آموزشی و گروه ها و افراد موثر در آموزش و پرورش با احساس ضرورت
تغییر ،با بازنگری در عملکرد نظام آموزش و پرورش ،شناسایی کاستی ها و موانع به طور علمی و روش های
عقالنی جدید ،برنامه ریزی ،نظارت و ارزشیابی دقیق و مناسب ،باید تمهیدات الزم را بیاندیشند .با توجه به
گستردگی تأثیرات جهانی شدن با در نظر گرفتن آراء صاحب نظران تربیتی متناسب با رویکردهای متفاوت،
رهیافت و پیشنهاداتی جهت جایگاه یابی شهروند جهانی در تحول نظام آموزش و پرورش ارائه می گردد.
تحول و بازنگری در حیطه فلسفی و نگرشی در حوزه های فکری جامعه و تعلیم و تربیت ـ بازآفرینی
فرهنگی:
از طریق برنامه درسی پنهان ایجاد و تقویت ارزشی ،مهارتی و نگرشی در فراگیران در زمینه ی مهارتهای
اجتماعی
اشاعه ی باورهای علمی و تقویت روحیه ی انتقادی ـ منطقی
ارتقاء خودپرورشی از طریق خالقیت ،توانایی تصمیم گیری سریع و خودآگاهی
افزایش تعداد راه های جدید و گسترش تنوع برنامه ای در مدارس
تأکید بر آموزش تجربی و دادن فرصت جهت عمل کردن به یادگیری های انجام شده پرهیز از مطلق انگاری
فرهنگ خود در عین حفظ هویت جهانی
ایجاد بستر مناسب جهت رواج و تقویت روحیه ی علمی و تحقیقی در بین دانش آموزان و معلمان
ارائه ی دروه های آموزش ضمن خدمت برای معلمان به منظور آشنایی آنان با رویکردهای نظام جهانی
تفویت ارزش های معنوی و انسانی چون برقراری صلح ،نوع دوستی ،همدردی ،پرهیز از خود محوری ایجاد
نگرش مثبت نسبت به تفاوت های جنسیتی ،جسمی ،قومی و نژادی
شکل گیری و مشروعیت ی افتن نهاد علم در جامعه و ارتباط تنگاتنگ آن با آموزش و پرورش
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از بعد اجتماعی
ارائه آگاهی های الزم به دور از شعار زدگی و سوگیری های شخصی در زمینه ی جهانی شدن و رویکردهای
آن به دانش آموزان
معرفی و شناخت زبان های جهان شمول
ارائه ی آگاهی های الزم در زمینه تاریخ و جغرافیا و جامعه شناسی ملل
تطابق ارزش های سنتی با روش های عقالنی جدید
یاددهی مهارت های اساسی زندگی (مهارت های ارتباطی و اجتماعی)
برانگیختن حس حرمت به انسان در سطح جهانی
تقویت مهارت انجام کارهای گروهی
آموزش دا نش آموزان به عنوان شهروند جهانی و آشنایی آنها با حقوق و تکالیف خود
برنامه ریزی استراتژیکی آموزشی در برابر موقعیت های بحرانی جهانی
موازات فرآیندهای جهانی تقویت بنیه های علمی و فرهنگی.
از بعد سیاسی
ایجاد حساسیت نسبت به وقایع و رویدادهای سیاسی در سطح منطقه و جهانی
آموزش تبیین علمی رویدادهای سیاسی و تقویت مهارت فکر کردن ،قضاوت کردن ،اضهارنظر و تصمیم
گیری در این حوزه
ایجاد روحیه امیدواری ،اعتماد به نفس و ضرورت تغییر در برابر فرآیند جهانی شدن
آموزش شهروند جهانی با ارائه ی اطالعات الزم و ایجاد نگرش های مناسب نسبت به رویکردهای جهانی
فراهم سازی گفتمان های جهانی شدن در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای معلمان و دانش
آموزان در سطح استانی ،کشوری و جهانی.
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