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 دوره  بــراي الگــویی منظورارائــه بــه جهــانی شــهروند هاي تربیــتابعاد و مؤلفه حاضر، شناساییهدف پژوهش 
بــا تحلیــل   خبرگان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر شیوة اجــرا، کیفــی  ازدیدگاه   ابتدایی

بودند که بر اساس قاعده اشــباع نظــري تعــداد   1399-400دانشگاه در سال    دیاسات  مضمون بود. جامعه آماري،
هاي نیمه ساختار یافته بود. براي اعتبار گیري هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبهنفر با روش نمونه 14

ها ل داده تجزیه و تحلی جهتپایایی نیز از روش کدگذاري مجدد استفاده شد.   جهتابزار از روایی محتوایی و  
کد  9کد باز،  31ها نشان داد افتهی .گردیداز روش تحلیل مضمون با کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده 

جهانی،  زیست اجتماعی، محیط هايشناختی، مهارت هايدیگر، مهارت  يهافرهنگمحوري (دانش در مورد  
جهــانی و تهدیــدهاي آمــوزش شــهروند  هاي آمــوزش شــهروندکــد انتخــابی (فرصــت 2) و و..... جهانی سواد

 جهانی) به عنوان عناصر الگوي برنامه درسی شهروندي جهانی شناسایی شدند.
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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
The purpose of this study was to identify the dimensions and 
components of global citizenship's education in order to provide 
a model for the elementary school from the perspective of 
experts. The present study was qualitativebased on 
methodology and applied in purposewith content analysis. The 
statistical population was university professors in 1399-1400 
that based on the theoretical saturation rule, 14 people were 
selected by purposive sampling. The research tool was semi-
structured interviews. Content validity and recoding method 
were used for validity and reliability of instrument repectively. 
To analyze the data, thematic analysis method with open, axial 
and selective coding was used. Findings showed that 31 open 
codes, 9 central codes (knowledge about other cultures, 
cognitive skills, social skills, global environment, global 
literacy, etc.) and 2 optional codes (global citizen education 
opportunities and global citizen education threats) were 
identified as elements of the global citizenship curriculum 
model. 
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 مقدمه

شود و افراد به عنوان شهروندان این دهکده جهانی براي زندگی  جهانی شدن و شتاب تغییرات جهانی روز به روز بیشتر می
مهارت باید دانش و  افزایش دهند (و درك تحوالت آن  را  این مهارتKrugman, 2019هاي خود  از  ها، شهروندي ). یکی 

از شهروندي، سیاست،    ي ترقی عم توانند درك  شود که افرادمیاي تلقی میشدن است. شهروندي جهانی به عنوان وسیله1جهانی
دموکراسی و روند جهانی شدن داشته باشند و در نتیجه بتوانند تأثیر ساختارهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و زیست  

درك   جهانی  جامعه  بافت  در  را  (محیطی    شودکه یم  طالق  ایفرد  به  یجهان   شهروند  ). Andrews & Aydin, 2020کنند 
  وضمن   است  آشنا  دراجتماع  شهروند  کیعنوان  خودبه  نقش   وبا  پذیراستتی مسئول  ،دارد   یکاف  عاتاطال   معاصر،  ودنیاي  ازجهان
 ).Oxfam,2015(  دارد   ی تاجهان  یمحل  درسطح  فعال  یمشارکت  ، اقوام  ریسا  وفرهنگ   ورسوم  آداب  ها،ارزش  اصول،   به  احترام

شوند  می  وکشورهاتشویق  محلی  ونیازهاي  مسائل  فراسوي  افکارشان  توسعه  افرادبه  که  است  یروش   یجهان  شهروند  تی ترب
)Saperstein, 2019.( 

  توأم   شهروندي  تحقق   بود امکان  ) معتقد Miller,1995میلر (اند.  صاحب نظران در مورد شهروند جهانی نظریاتی ارائه داده
  ملی   حدود  از  درخارج  اخالقی  تعهدات   شناختن   رسمیت  به  مستلزم  که  شهروندي  از  وجود دارد ونوعی  جهانی  درسطح  با تکلیف

دیویدهلد است.  یافتنی  تحقق  باید  2است  بود   رشته بایک درارتباط دموکراتیک سیاست معناومکان درمورد نیزمعتقد 

به.  گیرد  صورت   بازاندیشی  وجهانی،  اي منطقه  محلی،  ازفرایندهاي  بر   ، حقوقی  ،سیاسی  اقتصادي،  فرایندهاي  پیویستگی   هم   او 
گروهومنطقه  جهانی  پیوستگی  هم  به  ؛وفرهنگی   نظامی و  است    هاياي  کرده  تأکید  جهانی  شهروند  ایجاد  در  محلی 

)2011Nash,جو سیاسی  -اخالقی  خودفهمی  مدرن، ملت–دولت جامعه  برخالف  جهانی  درشهروند  بود   نیز معتقد3). هابرماس 

 سازماندهی  به جهانی  درسطح  بخواهند  جهان بوداگرشهروندانوي معتقد  .  است خاص دموکراتیک حیات مخصوص که دارد

مبنایی انتخابی نمایندگی از وشکلی خودبپردازند کنند،  خلق   همبستگی  يبرا اخالقی–حقوقی جزخودفهمی دموکراتیک 

توانایی  4اینتاش  مک  ).Werbin,2010(  ندارند ي هنجار پیرامون،  جهان  و  خود  دیدن  توانایی  عنوان  به  را  جهانی  شهروند  نیز 
شباهت تفاوتمقایسه  و  اندیشهها  و  واقعیت  درك  توانایی  جمعی،  مشاهده  توانایی  توانایی ها،  مختلف،  اشکال  در  برآمده  هاي 

اشخاص خارج از   يهاتی واقعهاي خود با  مشاهده روابط قدرت و درك نظام مند آن، توانایی آگاهی و ایجاد تعادل در واقعیت
طور کلی، محققان در مطالعات خود بر سه جنبه مهم شهروند جهانی یعنی   به  ).Clayton &etal, 2013کند (خود، توصیف می

 پایدار  وابستگی متقابل، توسعه  و شدن وگوناگونی، جهانی وبرابري اجتماعی، تنوع عدالتهایی مانند  فهم و دانش شامل شاخص
 افراد به ونابرابري، احترام عدالتی کشیدن بی چالش به واستدالل، توانایی بحث  تفکرانتقادي، توانایی ها ( وتضاد؛ مهارت و صلح

مانند احساسها شامل شاخصونگرش هاتعارض) و ارزش ورفع واشیاء و مشارکت  یک نفس، احساس وعزت هویت هایی 

تعهد توجهوعدالت   برابري به دلی،  محیط نسبت مشغولی   دل  و اجتماعی،  تعهد به  و  تأکید   توسعه به زیست  دارند پایدار 
)Keshavarz, 2011 .( 
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با توجه به اهمیت یافتن آموزش شهروند جهانی، لزوم اجراي آن در دوران مدرسه به عنوان بخشی از برنامه درسی مدارس  
دانش  زیرا  است.  یافته   هم بتوانند آني  بواسطه هستندکه یی هاونگرش  هامهارت  دانش، نیازمند  21  درقرن  آموزاناهمیت 

 ). Pacho, 2020;Tarozzi M,Inguaggiato,2018(  کنند عمل شانیفرهنگ يمرزها از فراتر هم و خود یفرهنگ  درجوامع
هاوتمامی انسان  به گذاشتن  ارزش  و شدن قائل احترامها،  فرهنگ ر یسا شناخت  ، گرانیباد يهمکار  ، تی مسئول  حس آموختن 

 توسعه  به  خواهدکردکه آنهاکمک امربه ن ای .  باشندمی المللیبین  وتفاهم  زیستیهم نیازآموختن ش یپ وهمه همه  موجودات،

 راکاهش  گرانی د به نسبت قومی   و یاتعصبات  وسطحی محدودي  هاونگرش)  مهارت(  خودبپردازند فرهنگی میاني  هامهارت

 اقتصاد در مشارکت براي  را آموزاندانش   جهانی، شهروندي همچنین، آموزش  ).Bamber & et al,2017(بعد ارزش)  (  دهند

). در Dicicco,2016کنند (هاي فرهنگی جوامع مختلف را درك  سازد تا تفاوتقادر می کند و آنان رامهیا می رقابتی جهانی
).  Munck,2010است ( قرارداده  یرسم  مدارس دربخش  را خود یاصل مرکز یجهان يشهروند  هاي اخیر،این راستا، درسال 

.  شود کارگرفته به العمر مادام ادگیري یانداز   چشم کی  در باید جهانی شهروندي آموزش که ونسکونیزتصریح کرده استی
ابتدایی بایدتمام سطوح  آموزش ن ای دوره  در  خصوص  به   دوران ن ای در    رایز  .)UNESCo,2014(پیداکند   ادامه تحصیلی 

 شهروند  تربیت همچنین .  نیزماندگارتراست ادگیريیوالبته   است دهیشکل قابل راحتی وبه پذیربوده انعطاف تفکرکودکان
ابتدایی  جهانی دوره   مقاطع معلمان يبرا را راه بلکه  شود،می فراگیران رفتاروآگاهی تغییردر باعث   تنها نه در 

 مدارس).  Bae,2016(  دهند ارائه را اندادگرفتهیرانی فراگ  که آنچه هیبرپا  تري،مناسب ي  هابتوانندآموزش کندکهیباالترهموارم

 شهروندي مطلوب ي  هامهارت وتوسعه نش ی ب  بسط  دانش، درافزایش  وتربیتیتعلیمی  ي  هاوبرنامهها  فرصت تدارك با ابتدایی

 موردتوجه  يشهروند ت ی ترب موضوع  رشدي،  مالحظات  دلیل  به  باید ابتدایی باالي ي  هاهیپا در ژهیو به  دارند، سزایی  به  نقش

 ).Gholtash, 2009( ردی قرارگ  ياری بس
) مطالعــاتی در Pourslim et al 2017,) و پورسلیم و همکــاران (Pourslim et al  2020,اگرچه محققان مانند پورسلیم (

اند، اما در دوره ابتدایی مطالعات بسیار اندك است و بیشتر مطالعات حاضر مربوط بــه تحصــیالت مورد شهروند جهانی انجام داده
صــورت  ترقیــ عممانند دوره ابتدایی  ترن یی پاو هنجارها در دوره سنین   هاارزشتکمیلی است. این در حالی است که نهادینه کردن  

 خــأل و روش کیفی کمتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و   اندشدهمطالعات موجود با روش کمی انجام    اغلب  سوي دیگر،  . ازردی گیم
 پژوهشی ایجاد کرده است.

آموزش شهروندي بیش از هــر چیــز دیگــري بــه برنامــه   يسازادهی پدر پژوهشی نتیجه گرفت  )  (Nanggala,2020گلال  نان  
 دانشــی، هايمؤلفــه افتنــدیدر یدرپژوهشــ  (Roozbeh&etal,2020) و همکــاران روزبــه آمــوزان وابســته اســت.درسی دانش 

 .شوندیم محسوب یشهروندجهان یدرس برنامه يعناصرالگو ن یتر ازمهم یونگرش یمهارت
 اخالق شهروند تی ترب شامل یجهان شهروند تی ترب مهم ن ی مضام  گرفت جهی نت یدرپژوهش(Jafarri,2019) جعفري

 شهروند تی ترب  ،ییجو ومسالمت صلح متعهدبه شهروند تی ترب ،يریپذ ت ی ومسئول یمدن مشارکت به متعهد شهروند تی ترب ،مدار

 . است علمی باتوانایی  شهروند وتربیت یجهان تیهو شهروندبا تیترب ،ستیز طیمح متعهدبه
در پژوهشــی نتیجــه گرفتنــد مضــامین مهــم تربیــت شــهروندي شــامل  )Reynolds &etal 2019,نولدز و همکاران (ري 

 مختلف يهابا گروه و مذاکره واقعی، همکاري دنیاي رویدادهاي با مداوم و تربیت شهروندان فعال، تفکر انتقادي، تعامل توسعه

 روند جهانی است.هاي شهقابلیت ایجاد براي ياز فناور مردم و استفاده
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نقــش ، محتــوا، نیازهاي اجتماع و اهدافپژوهشی نتیجه گرفتند    ) درPoursalem&etal  2019,همکاران (و    یپور سالم
از عوامل مهم الگــوي تربیــت شــهروند جهــانی عوامل سازمانی و یادگیري ضمنی  ،  یادگیري و ارزشیابی-ي یاددهیهامعلم، روش

 هستند.

پژوهشـــی نتیجـــه گرفـــت در برنامـــه درســـی کشـــور ایـــران  ) درKeshavarz&etal 2018,همکـــاران (کشـــاورز و 
 مقولــه ن یــ ا بــه يشتری ب توجه آموزشی، گذاران نظام سیاست است وضروري نشده توجه وشاید باید کهطور آن بهشهروندجهانی

گیري تربیت شهروند هاي سر راه ایجاد شکلچالش  ترین در پژوهشی نتیجه گرفت مهم )Rashidi 2015,رشیدي (. باشند داشته
 ســمی تفکرپلورال نبــود وانتقــادي، تفکرسیســتماتیک تــرویج کتــب، عــدم يمحتــوا ،ناکارآمد آموزش جهانی شامل تمرکزگرایی،

 است. پژوهیو نبودآینده  یفرهنگ

 يهــافرهنگ میــان هاو شــباهت هاتفاوت از آگاهی شامل جهانی پژوهشی نتیجه گرفت شهروندي ) درJett 2013,جت (
 .است جهانی شهروندي آموزش هنگام مشترك مسئولیت یک وجود و یجهان بر مسائل يریرپذی تأث و يرگذاری تأث  مختلف،

هاي دوره در پژوهشی به بررسی تحلیل محتواي شهروند جهانی در کتاب )Gholtash&et al 2012,(گولتاش و همکاران 
هاي تربیــت و نقــش ایــن مؤلفــه  شــدهپرداختهابتدایی پرداختند و نتیجه گرفتند به ترتیب بــه ابعــاد شــناختی، عملکــردي و نگرشــی  

 است.  رنگکمشهروند جهانی  
، 2030باالدستی نظیر سند   موجود ياندازهاچشم کشورماندر مورد ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر نیز باید گفت در  

بر تعامل سازنده با جهان تأکید   وپرورشآموزشجمهوري اسالمی، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین    اندازچشمسند  
از سوي دیگر، در  کرده امر در آموزش شهروند جهانی است.  این  نیز مشارک  انداز چشماند که الزمه  از  توسعه  ت جهانی یکی 

 ن یدر ا توانندیم مدارس  است، آموزشی ايمقوله جهانی شهروند تربیت کهن یبه اورود به آن است و با توجه    يهاشرطش ی پ
 دیگري از طرق و مدرسه از در خارج تواندیم یجهان شهروند تی ترب هرچند که نظر داشت در دیبا البته  باشند، پیشرو زمینه

 و کند   دای پ بهتري و ساختار  نظم تواندمی ياو مدرسهرسمی (برنامه درسی) آموزش  طریق  از امر نی ا  یول  پذیرد، صورت   زی ن
می.  باشد مفیدتر نیز  پژوهش  برنامهنتایج  در  و  ریزيتواند  مترقی  نظام  توسعه  جهت  پرورش  و  آموزش  نظام    خواه توسعههاي 

به مقوله تربیت شهروند جهانی    مورداستفاده به جدید بودن این مفهوم   ییافزادانش قرار گیرد و همچنین نسبت  با توجه  بیشتري 
مطالب   اساس  بر  لذا  اصلشدهگفتهحاصل شود.  شناسایی، هدف  پژوهش حاضر،  مؤلفه ابعاد ی   جهانی  شهروند تربیت   ي هاو 

 ابتدایی است.  دوره درسی برنامه براي الگویی منظور ارائهبه
 

 روش
شیوة اجرا پژوهشی کیفی با تحلیــل مضــمون بــود. جامعــه آمــاري خبرگــان   ازنظرهدف کاربردي و    ازلحاظپژوهش حاضر  

 عنوانبــهگیري هدفمنــد نفر از آنان بــا روش نمونــه  14بودند که بر اساس قاعده اشباع نظري تعداد    1399-400سال    در  یدانشگاه
م اجتماعی و تربیتی، داشتن حــداقل هاي تعیین خبرگان، مرتبط بودن رشته تحصیلی علوحجم نمونه انتخاب شدند. برخی از مالك

مرتبط با موضوع پژوهش و میل به شرکت در مصاحبه بود. بر این اساس، با جستجو در آثار مرتبط نویســندگان از طریــق   فی تأل  2
 اینترنت افراد هدف شناسایی و با آنان مکاتبه جهت شرکت در مصاحبه صورت گرفت.

اولیــه پــژوهش  ســؤاالت کنندگانمشــارکتسایی و امکان برقــراري ارتبــاط بــا شیوه اجراي پژوهش چنین بود که بعد از شنا
در اختیار آنان قرار گرفــت. بــا توجــه بــه شــیوع بحــران همــه کرونــا،  سؤاالتجهت مالحظه خبرگان و آمادگی نسبت به موضوع  
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دقیقه بود. ابتدا هــدف   40حدود    کنندگانمشارکتتلفنی انجام شدند. زمان انجام مصاحبه بسته به توضیحات    صورتها بهمصاحبه
محــدودیتی وجــود   گونــهچی ه  ســؤاالتمطرح شدند. در پرسیدن    سؤاالتشرح داده شد و سپس    کنندگانمشارکتپژوهش براي  

گرفــت. گــاهی قــرار می موردتوجــهجهانی بــود  شهروند يهامؤلفهنداشت و هر نکته و موضوعی که در تبیین و مرتبط با مفهوم و 
اطمینــان  قــاًی دقو محقــق صــورت گرفــت تــا   کنندهمشــارکتبین    ییهاوبرگشترفتشتر نکته و ابهام جمله، مجدد  براي توضیح بی 

تلفنــی بــود  صــورتبهها  مصاحبه  کهییازآنجانسبت به نظر و دیدگاه خبرگان حاصل شود. براي رعایت مسائل اخالقی پژوهش و  
مورد، بقیه ضبط شدند. همچنین این اطمینان به آنان داده شــد در  3 جزبهاجازه ضبط مکالمات گرفته شد که   کنندگانمشارکتاز  

 قرار خواهد گرفت.  کنندگانمشارکتپایان نتایج و فرایند آن در اختیار  
نیمه ساختاریافته حول سه محور برنامه درسی، مدرسه و عملیاتی کردن آمــوزش شــهروند جهــانی  يهامصاحبهابزار پژوهش  

استاد علوم تربیتی) استفاده شد و بــراي پایــایی نیــز از   1و    شناسجامعهاستاد    3مصاحبه از روایی صوري (  التسؤابود. براي اعتبار  
 به دست آمد. 91/0مصاحبه، ضریب توافق   3روش کدگذاري مجدد استفاده شد که حاصل کدگذاري مجدد 

از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بعد از اجراي هر مصــاحبه، مــتن چنــدین بــار مــورد بــازخوانی قــرار   هادادهبراي تحلیل  
 گرفتند و تحلیل شدند و نکات مرتبط با شهروند جهانی جداسازي شدند.

 هایافته
 است.  شدهارائهدر پژوهش    کنندگانمشارکت) برخی از مشخصات  1جدول (در  

 در پژوهش   کنندگانمشارکتجنسیت، تحصیالت، سن، رشته تحصیلی، رتبه و نوع دانشگاه) مشخصات (: برخی از 1جدول 

 
 است.  شدهارائهجهانی   شهروند  يهامؤلفهدر مورد   کنندگانمشارکتهایی از اظهارات  ) نیز نمونه2در جدول (

 
 یشهروند جهان در مورد کنندگانمشارکت  اظهارات هایی از : نمونه 2جدول 

 کدگذاري باز  متن
 شدنی جهان ملل با همدیگر  روابط يریناپذاجتناب

 همدلی  . هاستانسانو دیگر وطن احساس مشترك  وطنهم همدرد  

 ITفناوري  يافزارنرمابزارهاي سخت و  روزگسترش روزبه

 اجتماعی برابري و  عدالت شود.بین افراد و ملل نوعی تساوي برقرار  

 پایدار  توسعه حرکت و ترقی بدون نابودي منابع آیندگان

 ومناقشه  صلح منافع ملل مستلزم صلح است

 دیگران  با و مشارکت همکاري  دهکده جهانی یعنی کمک به هم جهت رسیدن به اهداف

رشته   سن  تحصیالت  جنسیت  متغیر
 تحصیلی 

 رزومه دانشگاه رتبه علمی 
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 زیآممسالمت  همزیستی  ، زندگی است.باهمتوان بر اساس اصل زیستن قومی و دینی می  و  جدا از تنوع نژادي

 ارتباطات جهان گسترده شده و ارتباطات متنوع و پیچیده

 يتفکر انتقاد بناي آموزش امروزي باید بر اساس پرسشگري باشد. 

 انسان به احترامو  ارزش آموزش هنجار احترام باید امري جهانی در نزد همه باشد

 تیاحساس هو برنامه آموزش باید مبتنی بر نوعی حس خوب از جامعه و محل زندگی مبتنی باشد

 ارزشی ی و گوناگون تنوع و ملل گوناگون اما بدون برتري بر هم هستند هاانساني هاارزشاصل بنیادي است که 

 مختلف  يهادگاه ید تحمل است احترامقابلي ادهیعقنهادینه شود که هر دیدگاهی و   آموزدانشباید در وجود 

 ستیزطیمح  به نسبت دلواپسی  یعنی چه و چرا باید نسبت به آن همیشه وسواس داشت ستیزطیمح نشان داد   ی خوببهکرونا 

 حقوق بشر به خاطر ماهیت اجتماعی خود، بر هم تکالیفی دارند. هاانسان

 است.  شدهارائهباز، محوري و انتخابی) شهروند جهانی  ( يکدگذار) نیز فرایند 3جدول (در  

 
 باز، محوري و انتخابی شهروند جهانی از دیدگاه خبرگان  يکدگذار ندیفرا: 3جدول 

 کدگذاري انتخابی  کدگذاري محوري  کدگذاري باز 

  ها تنوع فرهنگ
 

 ي دیگر هافرهنگدانش در مورد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تربیت شهروند جهانی فرصت
 
 
 
 
 
 
 

 جایگاه هر فرهنگ 

 تکمیل فرهنگی 

 ملل مختلف بافرهنگآشنایی 

 فرهنگی  يهاارزش وگوناگونی  تنوع

  تفکر خالق و  انتقادي تفکر
 يآورتابافزایش  هاي شناختی مهارت

 پرورش پرسشگري 
 شناخت روحی و روانی فرهنگ

  زیآممسالمتهمزیستی 
 

 هاي اجتماعی مهارت 
 

 افزایش ارتباطات 

 گرانیبا د و مشارکت همکاري

 همدلی 

  ها يانرژتجدید پذیري 
 ي استفاده صحیح از منابعهاراه جهانی  ستیزطیمح 

 یعیرطبیغمخاطرات  به نسبت دلواپسی 

  ي ارسانهسواد 
 سواد دیجیتال دانش مسائل جهانی 

 هاي نوظهور شناخت پول
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  جهانی  هنجارهاي به احترام
 جهان  به اصولتوجه 

 
 تهدیدات آمادگی براي مقابله با 

 اجتماعی برابري و  عدالت

  بدگمانی نسبت به فرهنگ خودي 
 تزلزل فرهنگی 

 

 
 
 
 
 
 

 جهانی  شهروند تربیت تهدیدهاي

 از خودباختگی فرهنگی

 مفرط یی گراغرب
  کاهش غرور ملی 

 عدم افتخار بر پرچم ملی فرسایش هویت ملی

 دلسردي به مفاخر ملی 

  از کشورمیل به خارج شدن 
 هاي کشورنفی پیشرفت مهاجرت گرایی 

 ادامه تحصیل در کشورهاي دیگر 

 يهــامهارت، یشــناخت  يهــامهارتدیگــر،  يهــافرهنگدانــش در مــورد (  يمحــورکــد    9دهــد  ) نشــان می3جــدول (هاي  یافته   
 2گرایــی) و  ملی و مهاجرت هویت فرهنگی، فرسایش  ، توجه به اصول جهان، تزلزلیسواد جهانجهانی،  ستیزطی مح، یاجتماع

 جهانی) براي آموزش شهروند جهانی شناسایی شدند. شهروند تربیت ها و تهدیدهايفرصت(  یانتخابکد 

 
. الگوي نهایی برنامه درسی شهروند جهانی در دوره ابتدایی1شکل   
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 گیريبحث و نتیجه
 وهم خود فرهنگی درجوامع هم بتوانند آن واسطهبه هستندکه هاییونگرش مهارت  ،دانش   ازمندی ن 21 قرن در آموزاندانش 

 رویکردهــاي گســترش بــر ســوم، درهــزاره آموزشــی هــاينظام تمرکــز در واقــع،. کننــد عمــل شــانفرهنگــی ازمرزهــاي فراتــر

 يبــرا مــردم بــه داروکمکیــ پا توســعه صــلح، فرهنــگ تــرویج جهــت شــهروندجهانی وتربیت آموزش به نسبت جدیدآموزشی
، هــدف ن یبنــابرا والگوي برنامه درسی قابل پیاده سازي است. درسی مواد اصالح طریق امراز این  که است ستن یز هم با يری ادگی

 ازدیــدگاه ابتــدایی دوره درســی برنامــه بــراي الگــویی ارائــه منظــور بــه جهانی شهروند هايمؤلفه اصلی پژوهش حاضر شناسایی

 .بود خبرگان
اجتمــاعی،  هــايشناختی، مهارت هايي دیگر، مهارتهافرهنگکد محوري (دانش در مورد  9، کدباز 37ها نشان داد یافته

کــد  2گرایــی) و  ملــی و مهــاجرت هویــت فرهنگــی، فرســایش  ، توجه به اصول جهــان، تزلــزلیسواد جهانجهانی،  ستیزطی مح
کــد انتخــابی بــراي طراحــی الگــوي برنامــه درســی شــهروند جهــانی  2 ) وجهــانی شهروند تربیت ها و تهدیدهايفرصت( یانتخاب

 شناسایی شدند.
هاي هــا و شــباهتي دیگر بود. این مضمون محوري بر شــناخت تفاوتهافرهنگمحوري دانش در مورد   مضمون  یافته اول،

) Nanggala,2020ونــانگلال ()  jafarri,2019(  يماننــد جعفــرهــایی  فرهنگی جوامع داللت داشت. ایــن یافتــه بــا نتــایج پژوهش 

آمــوزان دوره ابتــدایی ایــن مزیــت را فــراهم ي دیگــر در دانش هــافرهنگتوان گفت دانش در مــورد است. در تبیین آن می  ھمسو
هاي فرهنگــی جامعــه خــود بــا هــا و شــباهتاي از تفاوتتعصب بــه شــناخت اولیــه  هرگونه  دورازبهآموزان بتوانند  تا دانش   کندیم

دوره آمــوزان ایــن جوامع دیگر دست یابد و در ادامه تحصیالت خــود ایــن شــناخت او افــزایش یابــد. همچنــین بایــد گفــت دانش 
. بنــابراین اموزانــدی با آمــوزش ببیننــد و تواننــد مفــاهیم فرهنگــی رابتدایی) به خاطر اینکه در دوره سنی خاصی قرار دارند بهتــر می(

هاي هــا و شــباهتمفــاهیم در برنامــه درســی دوره ابتــدایی ایجــاد شــناخت اولیــه از تفاوت  ن یتــرمهمتوان نتیجه گرفت یکی از  می
 فرهنگی جوامع است که براي زندگی در جامعه خود و اتصال با جوامع دیگر امري ضروري است.

 تاب افزایش  وتفکرخالق بود. این مضمون بر مفاهیم خردتري مانند تفکرانتقادي  یشناخت  ياه مهارتیافته دیگر پژوهش،  

رینولدز و همکاران   هايها داللت داشت. این یافته با نتایچ پژوهش فرهنگ وروانی روحی  پرسشگري و شناخت آوري، پرورش

)Reynolds et al,2019(،  يدی رش  )Rashidi, 2015  (و    وگلتاش) این   )Glatch & et al, 2012همکاران  همسو است. در 
ها امري ضروري است که  اند که براي زیستن در جوامع امروزي آموزش مهارتتوان گفت امروزه صاحب نظران دریافتهباره می
جمله  هامهارت از  شناختی  پرورش    هاآن ن ی ترمهمي  براي  مناسبی  زمان  آن  درسی  برنامه  و  ابتدایی  دوره  ي هامهارتهستند. 

آموزان در حد باالیی است و میل به پرسش در آنان وجود دارد. از سوي ر این دوره حس کنجکاوانه دانش شناختی است. زیرا د
به آسانی در  ي شناختی در این دوره مورد غفلت قرار بگیرد نمیهامهارتدیگر، چنانچه   را  هادورهتوان  ي تحصیلی بعدي آن 

می لذا  داد.  دورپرورش  درسی  برنامه  در  گرفت  نتیجه  مضمون توان  به  جدي  توجه  جهانی  شهروند  آموزش  براي  ابتدایی  ه 
هاي شناختی ضروري است تا بتوان با پرورش روحیه انتقادي و پرسشگرانه شهروندي در آنان نخست به عنوان فردي مفید مهارت

 در جامعه خود و سپس در سطج جهان شکل داد. 
، زی آممســالمت ضمون نــاظر بــر خــرده مقــوالتی ماننــد همزیســتیبود. این م یاجتماع يهامهارتیافته دیگر شهروند جهانی، 

و ) jafarri,2019( يجعفــرماننــد و همدلی بود. ایــن یافتــه بــا نتــایج مطالعــاتی  گرانیبا د و مشارکت ارتباطات، همکاري افزایش 
ایــن یافتــه  ن ی نبــ اســت. در  ) همســوPoursalem & et al,2019( یپــور ســالم ) وReynolds et al,2019ن (او همکــار نولــدزیر
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هــاي اجتمــاعی دامنــه زیــادي از هاي اساسی شهروند جهانی تعامالت و روابط اجتماعی اســت. مهارتتوان گفت یکی از اصلمی
آن نیــز همــدلی  ترکالنتوانند شامل شوند. در سطح خرد کمک و تعاون به هم نوعان خود و در سطح  سطوح خرد تا کالن را می

هــاي اجتمــاعی بایــد آمــوزش داده شــوند تــا بــه شــکل نهــادین و سوي دیگر، مهارتو همدردي با شهروندان ملل دیگر است. از  
آمــوزان ایــن دوره بســیار اهمیــت هاي اجتماعی به خاطر ســنین دانش مهارت  آموختن صحیح آموزش داده شوند. در دوره ابتدایی  

تــوان . لــذا میردیــ گیم شــکلخوبآموزان داراي احساسات پاکی هستند که احساس ترحم و همدردي در آنــان دارد. زیرا دانش 
اســت و بــه همــین دلیــل از دیــدگاه  توجهقابلي اجتماعی در برنامه درسی این دوره یکی از مضامین مهم و هامهارتنتیجه گرفت  

 است.  شدهعنوانهاي مهم شهروند جهانی  یکی از مؤلفه  عنوانبهخبرگان  
 اســتفاده هــاي، راههــايانرژ يریپذ دیتجدهاي خردتري مانند ؤلفهجهانی یافته دیگري بود که ناظر بر م ستیزطی محمؤلفه 

هاي محــوري شــهروند جهــانی ایــن مضــمون یکــی از مؤلفــه درواقعغیرطبیعی بود.  مخاطرات به نسبت منابع و دلواپسی از صحیح
و مخــاطرات   یطی محســتیزرود نســبت بــه موضــوعات  است که درك آن متعلق به همه بشر است و از شهروند جهانی انتظار مــی

 Reynolds etو همکــارن ( نولــدزیو ر) jafarri,2019( يمطالعــات جعفــرناشی از آن واکنش نشــان دهــد. ایــن یافتــه بــا نتــایج 

al,2019ي عمــده جهــانی اســت کــه هــاینگرانیکــی از    یطی محســتیزتــوان گفــت موضــوع  است. در تبیین این یافته می  ) همسو
یکــی از   یطی محســتیز. لذا توجه بــه موضــوع  دهدیمقرار    ری تأثخطرات آن مربوط به نقطه خاصی نیست و تمام مردمان را تحت  

شود زیرا این موضوع فراتر از مرزهــاي داخلــی یــک جــامع اســت. از ســوي دیگــر، یکــی از ي شهروند جهانی تلقی میهایژگیو
قــرار  مورداســتفادهاست کــه بایــد بــه شــکل کارآمــد و صــحیح   هايانرژي فعلی توجه به آیندگان از حیث منابع و  هانسلوظایف  

 يری گموضــعحســاس شــوند و نســبت بــه آن    یطی محســتیزموضوعات    توانند نسبت بهآموزان در دوره کودکی میگیرند. دانش 
تــوان نتیجــه در وجــود آنــان نهادینــه شــود. لــذا می یطی محســتیزتوان انتظار داشت توجه به این موضوع مهــم می  جهی درنت نمایند.  

تواننــد شــهروندانی جهــانی بــا خصیصــه جهــان می  سرتاسردر    یطی محستیز  مسائلگرفت مدارس از دوره کودکی با پرداختن به  
 نشان دهند.  یطی محستیزتوجه عام به موضوعات  

ســواد در مــورد مســائل جهــانی نــاظر بــر ســه مفهــوم خردتــر  دانــش  پژوهش حاضر بود.هاي  یکی دیگر از یافته  یسواد جهان
و همکــارن  نولــدزی) ورjafarri,2019( يجعفــرمطالعــه نوظهور بود. این یافته با نتایج  هايپول و شناخت تالی جیسواد د، يارسانه

)Reynolds et al,2019توان گفت امروزه سواد دو حوزه شامل حوزه تخصصی و حوزه عمــومی است. در تبیین آن می ) همسو
است. در حوزه تخصصی دانش و سواد، مربوط به موضوعات تخصصی علوم گوناگون اســت و در حــوزه عمــومی   برگرفتهرا در  

آگــاهی پیــدا کــرد. از ســوي دیگــر،  زی چهمــهشــود نســبت بــه اي باعث میاي است. امروزه دانش رسانههمان سواد و دانش رسانه
تــوان نتیجــه ارتباطــات الکترونیکــی و دیجیتــالی اســت لــذا میشهروند جهانی براي اطالع از اخبار و حوادث سطح جهان نیازمنــد  

هاي اصلی شهروندان جهانی همین دانش در مورد مسائل جهانی است تا شهروندان بتوانند نسبت بــه حــوادث گرفت یکی از مؤلفه
اســت  ریپــذامکاننی اي و دانــش در مــورد مســائل جهــاجهانی اطالع پیدا کنند. در دوره ابتدایی آموزش و فراگیري ســواد رســانه

 اســتفادهاي را نیــز جهــت  توان سواد رسانهدر مورد مسائل جهانی آنان را ارتقا داد و از سویی دیگر می  دانش   توانیم  طرفکیاز
اي اســت از توان نتیجه گرفت دانش در مورد مسائل جهــانی کــه فراتــر از ســواد رســانهها آموزش داد. بنابراین میمطلوب از رسانه

 آموزان دوره ابتدایی باید لحاظ شود.خبرگان در برنامه درسی دانش دیدگاه 
جهانی مؤلفه محوري دیگري از دیدگاه خبرگان براي شهروند جهــانی بــود. ایــن مؤلفــه نــاظر بــر عناصــر  يهااز آرمان دفاع

ي ایــن هاافتــهاجتمــاعی اســت. ی برابــري و تهدیدات و عــدالت با مقابله براي جهانی، آمادگی هنجارهاي به خردتري مانند احترام
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 یپــور ســالم ) وJett,2013)، جــت (Reynolds et al,2019رینولــدز و همکــاران ( ) وjafarri,2019( يجعفــرپژوهش با نتــایج 

)Poursalem & et al,2019ي جهــانی اهــداف و مقاصــدي هســتند کــه هاآرمانتوان گفت است. در تبیین این یافته می ) همسو
ي این ارمــان هــا ماننــد استهیشاتا به نحو   رادارندآموزان این ظرفیت  روند. در دوره ابتدایی دانش مطلوب تمام نوع بشر به شمار می

ي جهــانی هاآرمانآموزان در این دوره توانایی درك این  توان نتیجه گرفت دانش عدالت، صلح و همدلی را درك نمایند. لذا می
 ي پرداخته شود.امؤلفهو ضروري است تا در برنامه درسی به چنین    رادارند

هاي این بود کــه وند جهانی بود. تزلزل فرهنگی یکی از مؤلفهبعد دیگر الگوي برنامه درسی، تهدیدهاي ناشی از تربیت شهر
مفرط بود. ایــن یافتــه یی گراغربفرهنگی و ی از خودباختگخودي،  فرهنگ به نسبت مانند بدگمانی يعناصر خردترخود شامل 

هــاي بنیــادي و اعتقــادي در توان گفــت بــا توجــه بــه ارزشهمسو است. در تبیین آن می )Goren,2015گورن ( مطالعات جیبا نتا
 ری تــأثعمل شــود تــا فرهنــگ خــودي تحــت    ياگونهبهکشورمان که فرهنگی اسالمی حاکم است از این نظر باید در برنامه درسی  

 رکــن  ملــی شهروندي تربیت، افتهیتوسعه قرار نگیرد. در این مورد در بسیاري از کشورها حتی کشورهاي برجهانفرهنگ حاکم 

خــود  درســی يهابا برنامهی شهروند جهان تربیت مختلف هايجنبه است و ترکیب رسمی آموزشی يهااز دستگاه بسیاري اساسی
تــوان لــذا میاســت.  قرارگرفته موردتوجهاین نوع فرهنگ جهانی در برنامه درسی آنان  زی دآمیتهدهاي . به عبارتی جنبهاندپرداخته

 هاي تربیت شهروند جهانی، تزلزل فرهنگی و کاهش اعتقاد به فرهنگ بومی خود نیز باید لحاظ شود.نتیجه گرفت در کنار مزیت
 یطورکلبــهر بــه جامعــه و پــرچم خــود و ملی بود. هویت ملی ناظر بر حس غرو هویت یافته دیگر پژوهش حاضر، فرسایش 

اما این یافته بــا  اندنپرداختهاحساس مثبت نسبت به وطن خود است. اگرچه مطالعات پیشین به هویت ملی در تربیت شهروند جهانی 
همسو نیست. زیرا این محقان به هویــت  )Reynolds et al,2019رینولدز و همکاران ( ) وjafarri,2019( يمطالعات جعفرنتایج 

تــوان و هویت ملی بخشی از هویت جهانی لحاظ شــده اســت. در تبیــین ایــن یافتــه می  اندکردهاشارهجهانی تربیت شهروند جهانی  
درواقــع نوعی هویــت ملــی اســت.    دهندهنشانگفت هویت ملی هر کشور داراي تاریخی خاص است که مکان و زمان این هویت  

با هویت ملی جوامع منجر شــده   مواجههبهکوشد فراتر از مرزهاي ملی عمل کند که این امر  نوعی جنبش است که می  دنشیجهان
آموزان دوره ابتــدایی بــین هویــت ملــی و ابعــاد جهــانی هویــت شــهروند توان نتیجه گرفت که در برنامه درسی دانش است. لذا می

 جهانی باید نوعی تعادل منطقی وجود داشته باشد.
محققان نبــوده اســت امــا در تبیــین آن   جهموردتویافته دیگر پژوهش بود. این یافته اگرچه در ادبیات پیشین    ییمهاجرت گرا

توان گفت امروزه یکی از مسائل کشور در حوزه نخبگان فرار مغزها است که گاهی اوقات دانشجویان بعد از ادامه تحصیل بــه می
بر جاي علمی اثرات نامطلوبی بر توسعه کشور    ازنظرتواند  و این پدیده می  شوندیمدالیل مختلف در همان کشور مقصد ماندگار  

آموزان در این دوره به دنبال پروراندن افکــار و آرزوهــاي دانش   کهییازآنجابگذارد. در این راستا، در برنامه درسی دوره ابتدایی  
ممکــن اســت آســیب  خوديخودبهخود هستند ممکن است تحصیل و ادامه آن را در کشور دیگري متصور شوند. اگرچه این امر 

هــاي ي شــهروند جهــانی مزیتهــاتیمزپرداخته شود تــا عــالوه بــر  ياگونهبهنامه درسی شهروند جهانی جدي نباشد اما باید در بر
هاي مهــم آمــوزش شــهروند توان نتیجه گرفت مهاجرت گرایی یکی از مؤلفهباشد. بنابراین می  موردتوجهفرهنگی کشور خود نیز  
 قرار گیرد.  موردتوجهبیرون  ي داخلی وهاتی ظرفآن تعادل بین    ارائهجهانی است که باید در 

هاي امکــان مصــاحبه 19-یــدویــروس کوو ری گهمــهاست. در این پژوهش نیــز شــیوع  روروبههایی هر پژوهشی با محدودیت
هاي پــیش روي نیز کیفی بود که بــا توجــه بــه محــدودیت  شدهانجامحضوري را نداد و لذا به شکل تلفنی انجام شدند. نوع مطالعه  

هاي تلفنی بود که جهت همــاهنگی بــا محقق، امکان اعتبارسنجی و کمّی سازي نتایج میسر نشد. محدودیت دیگر، سختی مصاحبه



 30 ي شهروندي جهانی به منظور ارائه الگویی در برنامه درسی دوره ابتداییهامؤلفه شناسایی ابعاد و 

محققان در آینده بــه  -1شود: ها پیشنهاد میبر اساس یافتهشد.  براي مصاحبه لغو می  شدهن یی تعتا چندین مرتبه زمان    خبرگان گاهی
 -2داشــت.  يزیربرنامــههــاي تحصــیلی را جهــت  اي هماهنــگ بــین دورهمطالعه دوره تحصیلی متوسطه نیز بپردازند تا بتوان برنامه

قــرار  یموردبررســ هاي کمّــی ی استفاده کنند و نتایج کیفی این پژوهش را نیز بر اساس دادهاز روش تلفیق   محققان  شودیمپیشنهاد  
شود بر اساس اسناد باالدستی مانند سند تحول بنیادین و نقشه جامع کشور، آموزش شهروند جهانی بــا برنامــه پیشنهاد می  -3دهند.  

ها و توانمنــدهاي هــر منطقــه لحــاظ شــود تــا بتــوان د جهانی ظرفیتشود در ارتباط با شهرونپیشنهاد می -4درسی تطبیق داده شود. 
 متناسب با هر منطقه آموزشی آموزش شهروند جهانی انجام شود.

 تقدیر و تشکر
شــرایط  رغمیعلاساتید محترمی که   خصوصبهمحقق از تمام کسانی که در انجام این پژوهش مساعدت نمودند    لهی وسن یبد

آورد. همچنــین از اســاتید ها شرکت کردند صمیمانه قدردانی به عمل مــیو مشغله زیاد در مصاحبه  19-یدکوو  ویروس  يری گهمه
شود. الزم بــه ذکــر اســت در انجــام ایــن ایشان موجب غناي مطالب گردید کمال تشکر می يرهنمودهامحترم راهنما و مشاور که 

 است.  نشدهاستفادهي مالی هیچ سازمان و نهادي هاتیحماپژوهش از 
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