
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در 

 ایران:  دوره ابتدایی نظام آموزشی

 کیفی مطالعةیک 

 
 واجارگاه فتحی کورش ،*عارفی محبوبه پورسلیم، عباس

 روانشناسی،   و تربیتی،  علیو   دانشیده   درسی،   ریزی برنامه دکتری دانشجوی 1
 ایران. تهران  بهشت،  شهیه دانشگا 

 شیهیه  دانشگا  روانشناس،  و تربیت، علو  دانشده  درس،  ریزی برنامه دانشیار 2
 ایران. تهران  بهشت، 

 شیهیه  دانشیگا   روانشناسی،   و تربیت، علو  دانشده  درس،  ریزی برنامه استاد 3
   ایران. تهران  بهشت، 
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تربیت شهرونه جهان، در دور  ابتهای، نظا  آموزش، اییران اسیت.   
روش پژوهش در این مطالعه  روش کیف، و از نیو  پهیهارشناسی،   

آماری ایین پیژوهش شیامع معل،یان  متن  یان و       ةاست. جامع
 صیور   بیه شهرونهی جهان، بودنه کیه   ةدر زمین نظر صاحباساتیه 

انتناب افراد ن،ونه تا  ه برف، انتناب شهنه.ههف،نه و از روش گلول
نفر کیه شیامع    33با  درمج،و  ها ادامه پیها کرد. اشبا  نظری داد 

دانشیگا  بودنیه     عل،ی،  یئیت همتن ی  و عویو    11معلم و  11
 م یاحبه  از حاصع یها داد  تحلیع منظور بهم احبه به ع،ع آمه. 

از طریی    هیا  داد  .شیه  اسیتفاد   لونهمن و گرانهیم کیف، روش از
در ط، مراحع کهگذاری مورد تحلییع   ساختارمنه ی،هن یها م احبه

ضرور  و نیاز؛ اههاف؛ شامع:  مقوله کل، 9 قرار گرفت که در قالب
یادگیری؛ نقش معلم؛ ارزشیاب،؛ میواد و  -یادده، یها روشمحتوا؛ 

. ه،چنیین بیرای تینمین روایی، و     انیه  شه منابع؛ فوا و زمان ارائه 
چهار معیار موث  بودن و با استفاد  از پایای، از روش لیندلن و گوبا 

 جهیت ارزییاب،    ییهپذیریتنو  پذیری یناناط،  یریپذ انتقالاعتبار  
استفاد  شه. در پایان نییز کیاربرد روش فبیر در تربییت شیهرونه      

سیعه برنامیه ارائیه    پیشنهادات، در راستای تو یتاًنهاجهان، بررس، و 
 شه  است.

؛ برنامیه  شیهن  ،جهیان تربیت شیهرونه جهیان،؛    کلیدی: های هواژ
 ،درس،؛ مقطع تح یل، ابتهای
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Abstract 
The main purpose of this inquiry is to identify 
the key elements of global citizenship education 
curriculum in the elementary schools of Iran's 
educational system. The method used in this 
inquiry is qualitative, which is in turn of a 
phenomenological type. The statistical 
population consists of teachers, experts and 
specialists in the field of global citizenship who 
have been selected purposefully through the 
snowball technique. Selection of sample 
individuals continued until the data saturation. 
34 people have been interviewed in total, 
including 18 teachers and 16 experts and faculty 
members. In order to analyze the data obtained 
from interviews, Graneheim and Lundman’s 
method has been employed. The data has been 
gathered through semi-structured interviews and 
has been analyzed during the coding stages 
which has later been presented in 9 general 
categories including: necessities and needs, 
goals, contents, teaching and learning methods, 
the role of teachers, evaluations, materials and 
resources, location and time. Moreover, Lincoln 
& Guba’s method has been used in order to 
establish validity and reliability with using four 
criteria of validity, transferability, reliability and 
verifiability. Finally, the application of 
Philosophy for Children program in global 
citizenship education has been investigated and 
suggestions for the further development of 
global citizenship education have been proposed. 
Keywords: global citizenship education; 
globalization; curriculum; primary educational level 

 

 
 m-arefi@sbu.ac.ir*. نویسندة مسئول: 

 03/06/97پذیرش:    18/02/96وصول: 

 درسی ريزیبرنامه در پژوهش
 (10پیاپ، ) 33  ش،ار  دو  دور   شانزدهم سال

 31-53  صفحا  1391 هارب

Research in Curriculum Planning 

Archive of SID

www.SID.ir



 73/  ایران آموزشی نظام ابتدایی دوره در جهانی شهروند تربیت درسی برنامه عناصر کاوش

 
 

 

 مقدمه

پدیدد  ندوی ی ت ده  د      ( Globalization) شدن یجهان

دنیدداا توددرو  رت در ی دداوی ترهدداد سرا یددی   یا ددی    

 رو رورد  اداا جدیددا    تقتصادا و تجت دایی ردا لدا     

 اخت  ت ه و وان د ار پدید  جدید دییرا یک سرتی دد  

یدریجی  اختارااا   تی جوتود  رت   صورت ر ت ه    

  د و  داختارااا ندوی ی رت ردرتا جوتود       دگرگون وی

 Dill, 2011; Atashak et) آورد یود گوناگون ر  تروغان 

al, 2013).  طدور  رد   شددن  یجهدان پدیدد    تین ویدان  در 

 وآودد  رسده تا در یجارت  وهداوتت  وهداجرت     گسترد 

تفاد  قرتر گرستد   و تنتشار دتن  و س اورا وورد ت  وردم

 ,Maringe, 2010; Gamalzade tazekand et alت ه )

در تیدن  و وورد یوج  ث رسیار وهم یکی ت  وباح (.2013

ت ده  د     (Citizenship) رحث شهروندا اختار نوین  

 گدردد  یررو یاریخچ  آن ر  دو ه شهرااا یونان را تان

(Abowitz & Harnish, 2006; as cited in Sim et al, 

گذتر ت  یک دیددگا  ویدی رد     را و در تین تریباط (. 2017

ت   ات وج ویدد ادداا جدیددد و  توددرو   گفت ددانجهددانی  

وباحث نظرا  ی یی و  ا وانی ر  وجود آود  ت ه  د   

دا دد.   در تریباط را شهروندا ترتئد  ودی   ایهاریف جدید

وتفاوت ل دا وورد ت دتفاد    ااا وتژ در تدریات وهاصر 

؛ راشد د   د  نشدانیر تیدن یغییدر ودی      قرتر گرستد  ت ده  

 ,Balibar) (Transnational) سرتویدی  یدر نظ ییادا  وتژ 

 ;Sassen, 2002) (post-national)ویی (  پسددا2004

Soysal, 1994; & Tambini, 2001 ل دگانددد  ) 

(multiple) (Heater, 2004  )یتیل ددددددددددوی 

(multinational) (Harty & Murphy, 2005  )

 & ;Banks, 2001) (multicultural)ل دددسرا یی 

Kymlicka, 1995سرت یا ددددی  ) (trans-political) 

(Stoker et al, 2011; & Owen, 2011)  یوط د  جهانو 

(Cosmopolitanism) (Osler & Starkey, 2003.) 

یغییرتت تجت ایی تیجداد شدد  یو د     در تین رت تا 

قرن ریسده و یکدم  رایدث یغییدر     در  شدن یجهانپدید  

 نید   آودو تن  دتن نق  ودترس در یرریه تجت ایی  ت یو

رد  یدروی     ی دیاًودترس   ارقاً    ینتشد  ت ه. نظر ر  

پردتخت د؛ تورو   رسدیارا ت    وی پر تان  وطن ااا تر ش

 Global) ودددترس یددک دیدددگا  شددهروندا جهددانی  

Citizenship)  ردرتا   آوو تن دتن  ا ا  آواد در رت تاا

تت جهدانی و واایده در   حد  وشدک   ا جهانی اا رقاره

 ;Dill, 2013) تندد   رد یغییر جاوه  ودرن رت تیخاذ  حال

Reilly & Niens, 2014; as cited in Goren & 

Yemini, 2015).  یرقارد  غیک وتقهیه  صورت ر تین تور 

آوو ش وباحث جهانی و     ا چ ان  ت ه درآود تنکار 

اداا شدهروندا جهدانی  ادم در ردین وباحدث        آوو ش

اداا   در ی و آوو ش ر  ی  شوراا و ادم در آودو ش  

در تیدن  (. Gleeson, 2012وطرح شد  ت ه ) یرر  یغ

رت ددتاا یددک آوددو ش شددهروندا جهددانی در  تریبدداط 

 شدود  ودی ر   دار گرستد     ت ه ر وادتمیادگیرا  تندت  لشم

(UNESCO, 2014 .)  آوددو ش تسددرتد و  و ظددور ردد پدد

در دی یرریدده شددهروندا  یحقد  رخشددیدن رد  ررناودد    

تیدن ررناود  در دی رایدد ت  توتید        اادا  آوو شجهانی  

در تین دورتن یفکدر  ود دان    لرت   ود ی شروع شود؛ 

ت ه و ت بت   یدا شک قار   یرتحت ر رود  و  یرپذ تنهطاف

شدهروند  یرریده   در تیدن رت دتا  یادگیرا نی  وانددگاریر.  

یدر در رستدار و   رایدث یغی  ی هدا  ند  جهانی در تین  د ین  

تا وهی ان وقداط   ریک  رت  رت رر شود یوآگاای سرتگیرتن 

 ایدر  و ا بااا     رتوتن د آوو ش   د یوراالیر ا وتر 

 ,Baeرت ترتئ  دا دد )  تند گرست سرتگیرتن یاد  آنچ رر پای  

در تین دورتن ت ه    شا ی  یداطفی   ا چ ین  (.2016

و ت  ثبات نسبی  گیرد یوروتنی و تجت ایی ار سرد شک  

و یدا حدد  یدادا  رنوشده سکدرا        گدردد  یوررخوردتر 

  د  رقددمسرا یددی و یی ددی اددر تنسددانی در ا دد  ی ددر  

تظهدار دتشده دورتن    یدوتن  یود در تیدن رترطد     .شود وی

دور  ترتدددتیی  ورحیدد  و  یددر خددا  ددود ی و ردد  ریددانی 

تجت ایی ت ده و   ااا وهارتسرصتی وهم ررتا آووختن 

اایی  د   ود دان در وددترس ترتددتیی      ت  طری  آوو ش

  ررتا  ندگی در جاوه  در حدال یغییدر      د یودریاسه 

 (.Chamorro et al, 2005) شوند یوآواد  
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  د   یدن ت رداوجود  د    تندد  دتد نشان  ل دا وطا هات

یرریدده شددهروندا ویددی ر ددن ت ا ددی رسددیارا ت       

شدوراا  آوو شی ر  ی ت ده  رسدیارا ت      ااا یستم 

یدف یرریده   وخت اادا  ج بد  در حال حاضر رد  یر یدب   

ردا   (Global Citizenship Education) شهروند جهدانی 

 ;Hahn, 2015) تندد  پردتختد  در دی خدود    اادا  ررناود  

Ramirez and Meyer, 2012; & Schweisfurth, 

2006; as cited in Goren and Yemini, 2015). 

 ییددد تسدد تی  یفدداام رددین   وپددرورش آوددو ش لرت دد 

 ,Institute of International Education) اا ده  ویده 

2001; as cited in Smith et al, 2016د دتاوردااا   (؛

 آودو تن  دتن تس تی  آگاای آوو شی رخصو  ت  طری  

 ادا  آنو آودو ش   یوتن  د دا ا آندان  ن  ت  خود و دییرت

 یوتند یوشدن ر  شهروندتن جهانی وسئول  ررتا یبدی  

 (.Smith et al, 2016) تین یفاا ات رت رقم ر ند

اویه وکانی شهروند جهانی ت بت  راید تشار   رد    

در جاوه  جهانی سرتیر ت  جوتو  جغرتسیایی و یا  یا دی  

 ار دا   شهروندتن جهدانی   ی وتن ر ت ه. نق   ود ان 

  ا درت  ردا رشدد  ود دان     لرت د  در حال رشدد ت ده    

تطتیات و خدوات نی  ار ل  ریشتر در  طح جهانی ر  

. تین ج ب  ت   نددگی  ود دان   شوند یوتشترتک گذتشت  

تورا حیایی در نظر گرست  شد  ت ه یدا جدایی    ی وتن ر 

وقه  ا وان     یردر ( Ban Ki-moon) وون ی  ران   

 Global) وی  وتحد  در تو دین طدرح آودو ش جهدانی    

Education First Initiative)     رر یدترک یحصدی  ردرتا

  رهبود یادگیرا در ودترس و پدرورش  آوو تن دتن ا   

در  (.Bennett et al, 2016) رد  شهروندا جهانی یأ ید

شدهروندا  "  د   یدرحدا  رایدد یوجد  دتشده    تین  وی   

وب اا قانونی و یا  یا ی ردرتا وشدروییه   جهانی ایچ 

 Zemach-Bersin, 2007: 21; as) "در د ده نددترد  

cited in Stein, 2015) توا نیدا  رد  یدروی  شدهروندا     ؛

  ت  ییدی  ینرا اا یک ی صر وهم ت  یتش ی وتن ر جهانی 

 .(Stein, 2015)وورد یوج  قرتر گرست  ت ه 

ت ه  توا  ی تنی وباحث جهانی وفهووی  ریه شهروندیر

نشدان ت  تشدترت ات تنسدانی در یدک جهدان       وجدود  ینرات

و  وحیطدی  یسده   اادا  لدا    د    دترد یو دت  پ ادم  ر 

ووضویات ودورد رحدث آن رد      ت ج ی تجت ایی - یا ی

ررتا ل ددین   تین وفهوم(. Haigh, 2016) رود یوش ار 

رد   دار    نید   یرودذابی غوذابی و  ااا گفت اندا  در 

 Oxley & Morris, 2013; as cited in) شدد  یود ردرد   

Goren and Yemini, 2015).   ت ثدرتً شهروندا جهدانی 

 Clifford)را درک و سه ی ت  ی وع سرا یی یجین ت ه 

& Montgomery, 2014; Hendershot & Sperandio, 

2009; Karlberg, 2008; Nussbaum, 1997; Snider, 

Reysen, & Katzarska-Miller, 2013; as cited in 

Sherman, 2016) و در  اددا سرا دد . آگدداای ت  دییددر

 یل ددسرا ی یبدادالت  رسیارا ت  جهدات  وشدار ه در   

 تصددیی شددهروند جهددانی ت دده. ااددا وشخصدد یکددی ت  

 او د رترط ش اخه  ی وتن ر وندا جهانی ا چ ین شهر

ووجودتت تنسدانی )و   و پیوند وشترک ویان یجهان درون

 ;Ikeda, 2010)( یهریف شدد  ت ده    یستشان ی وحرا 

Khoo, 2011; Noddings, 2005; Obelleiro, 2012; 

Pallas, 2012; & Sperandio et al, 2010; as cited in 

Sherman, 2016). 

راید تشار   رد    شهروند جهانی یبدارت ت    یتاًنها

 در تریبداط ردا دییدرتن   و خدود   نسبه ر دتن  و آگاای 

تین  ااا وؤ ف  ینیر وهمو  تنتقادا ت  یفکر و یأ    ت ه

شهروندا  اپردت  وفهوم ٔختص . روند یوم ر  ش ار وفهو

تریباطات وتقار  تسدرتد تنسدانی     وشت   ت ه رر:جهانی 

تحترتم ر  ی وع سرا یی و حقوق رشر  یههدد رد  یددت ه    

تجت ایی جهانی  حسا یه ر  درد و رند  ودردم در ادر    

  وا جهان  یوتنایی دیدن جهان ت  دریچ  نیا  دییدرتن 

و تحسدداس وظیفدد  در جهدده قبددول وسددئو یه تی ددال  

 (.Sherman, 2016خودوان و در تریباط را دییرتن. )

( تشدار   Basile, 2005)    را دی   ا چ انر اررتین 

تصیی تدریات یرریه شهروند جهدانی   سرض ی پ    د یو

وبت ی رر تحترتم و تر ش نهدادن   اوش ود گفهتریباطات 

 سرا یدی  ینراسه وحیی و تریباط آن را سهم ر  ی وع در ر

ت  یک جاوه  جهانی ت ه. در رسیارا ت  ودوترد ودریب    

رددا یرریدده شددهروند جهددانی  یو دده  اویدده شددهروندا 

 ات و طقد  یک روش خطی  ت   طوح وحیی  وفروض رر 
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ط را ووضدویات  یا جهانی ت ه و یادگیرا در تریبا و ویی

 اداا  یددت تی  یرد  ید  ییرخ  تقددتم   ت هام یهتاًطبجهانی 

یرریده شدهروندا در ادر     گذشدت  ت  تیدن   وحیی ت ه.

یوتند دترتا یوتقب پیچید    وی   تجت ایی و  یا ی وی

 ا یشد   گیرندگان یمیص یان و و وت اقضی راشد    ورر

و یا رویارویی را آن نیست د. تین ودوترد   ری ی ی پقادر ر  

ش ا ایی شدوند یدا رتوتن دد     یخور ر در گام نخسه راید 

ی قرن ریسده و  در  ااا  تسراسه پیچید   اگو پا خ

 (.Pashby, 2015یکم راش د )

ا چ ین در یدک داد  گذشدت   شدهروندا جهدانی      

ی ر   تصیی خود رت در رخ  ودترس ر د ی قدرتر دتد    

ت ه. تین نشدان ت  آن دترد  د  وددترس رایدد ریشدتر ت       

ادداا خاصددی ت  وأووریدده و    ددایر ورت دد  ردد  ج بدد   

یوجدد  دتشددت  راشدد د  رتابردادداا شددهروندا جهددانی  

(Munck, 2010; Brosnan, 2007).   د   یدن ترا یوج  ر  

یرریه شهروندا وحسدو   وکان ررتا  ینیر وهمودترس 

جهده یرریده    آل یدد  تیدک وکدان    یوتن دد  یو  شوند یو

ردا   (.Pashby, 2015شهروند جهانی نی  ر  حسا  آی د )

آودو تن جهده     دردن دتند    ی ت تحصد  سارغتین شرتی   

شهروند در یدک   ی وتن ر اا ررتا ی    ردن  آوادگی آن

و در تین جهدان وترسدت  تودرو ا      سرا   ودنی جهانی

ردا   (.Mahlstedt, 2003پیو ت  تس تی  یارد ) طور ر راید 

وددترس    د   یدن تت ت اد ر  ووترد وذ ور و ردا یوجد  رد     

رد  تاددتف    یوتن دد  یود ورت د ا اسدت د  د      ینیدر  وهم

شهروندا جهانی جاود  ی د  رشوشدان د  رایدد در خد       

اداا آوو شدی در تریبداط ردا شدهروندا       وقدم پدووا  

 جهانی قرتر رییرند.

د در ووجدو  اتندت  لشمیتو  رر ووترد وذ ور  ت  اد 

ج هورا ت دتوی    تندت  لشم  د  ت ج ی دتخ   شور  

نقشدد  جدداو  یی ددی  شددور و  دد د یحددول ر یددادین    

اا و تادتسی  د  در   نی  را یوج  ر  ریانی  وپرورش آوو ش

ترج نهددادن ردد   : ت ج یدد اددا ذ ددر شددد  ت دده؛     آن

ا ا  د رستر ؛اداا رشدرا   آوردااا یی ی و یجررد   هد 

 سب ووقهیه  ؛ر  ورجهیه یی ی جهان یاری د هررتا 

تریقاا س تی دد    ؛نخسه یرریتی در و طق  و جهان ت تم

؛ حفد  و   دطح جهدانی  ویرریده تیدرتن در    جاییا  یهییم

 اداا  یهوسدئو   و حقدوق  ریایه یها ی ویرتث سرا یی؛

ی دنی و ا را در   وحیطی یسه  و رهدتشتی تجت ایی 

اداا خدارجی در    نترتئ  آوو ش  را ؛ طح ویی و جهانی

ت   ررخدوردترا و  ؛لارلو  رخ  تنتخاری ررناو  در دی 

اداا   و وهدارت  خدوتای  ییهدا  پذیرا و  روحی  وسئو یه

تریبدداطی در حیددات خددانوتدگی و تجت ددایی در  ددطوح  

رر تا یه یهاوتت جهدانی  د     ینوی ر ؛ وحیی یا جهانی

تندد    ید  رد آن وجود شهروندتنی جهانی ت ه  یأ ال و 

(Fundamental Reform Document of Education, 

ت بت  را یوج  ر  تا یه راالا تین تور  یرریه  ؛   (2011

طور  د  شایسدت  ت ده      ند جهانی در  شور وا آنشهرو

 دد   ا چ ددانشددود.  وددورد یوجدد  نیسدده و تجددرت ن ددی

(  ویر تیدی  2008(  رضایی )2007یحقیقات و ولهرا )

   در تریباط  (2013وح دجانی و ا کارتن )( و 2010)

تند  حکایه ت   را یرریه شهروندا جهانی ر  تنجام ر اند 

یحصییی ترتدتیی  یوجهی ر  تین تور رخصو  در دور   م

 د.نظام آوو شی دتر

ردا یرریده شدهروندتنی     یدوتنیم  ودی در تین رت دتا ودا   

لون وهارت یفکر تنتقدادا    ییاا وؤ ف جهانی    دترتا 

  تجت دایی  پدذیرا    وسئو یهیدت تی یوتنایی وبار   را ری

یوتنایی درک وتقار   ا کدارا و وشدار ه  تحتدرتم رد      

ت  ییددی و  اددا  آگدداای ت  حقددوق رددین   دد ن و سرا دد 

  در رت  ر دیدن رد  تیدن    راشد د  یوو غیر    یسه ی وح

 ,Smithاا یوسی  ریشترا دتشت  راشیم ) تادتف و ریانی 

 یددوتن یودد یددر یدد دقرددا نیدداای  و و ظددور ینرددد (.2012

. 1ر     د ت   یی رت یرریه شهروند جهانی  ااا وؤ ف 

 ادا  نیدرش و  ادا  تر ش. 3و  ادا  وهدارت . 2دتن  و سهدم   

دتنشدی یرریده شدهروند جهدانی      ااا وؤ ف یقسیم  رد. 

شاو  ررتردرا و یددت ه تجت دایی  اویده و گونداگونی       

  (interdependence) و وترسدتیی وتقارد    شددن  یجهان

صدیح و یهدارض  حقدوق رشدر و قددرت و      یو ه  پایدتر  

وهداریی شداو  یفکدر     اادا  وؤ فد  راشد د.   حکووه ودی 
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-Self) تنتقادا و ختق  ا دد ی  خودآگداای و تندیشد    

awareness & reflection)    تریباطات  ا کدارا و حد  

 یهارضات  یوتندایی وددیریه پیچیددگی و یددم قطهیده     

(Ability to manage complexity & uncertainty)  و

 (Informed & reflective action) وییآگاای و ی   یأ

تر شی و نیرشی نی  شاو  تحساس  ااا وؤ ف راش د.  وی

و ررتردرا تجت دایی       یههد ر  یدت هنف  ی تاویه و 

 )گونداگونی( تر شدی   تحترتم ر  تسرتد و حقوق رشر  ی دوع 

(Value diversity)   یسده  ی وحد   د وتپسی نسبه رد   

 و یههددد ردد  وشددار ه   یتجت ددای پددذیرا یهوسددئو 

(Commitment to participation & inclusion)  و

 Belief that) ییدر یغتیتقاد ر  یوتندایی ودردم در تیجداد    

people can bring about change)  ت ده (Oxfam, 

2015.) 

صدو  در دور   ر اررتین وا راید ر  تین تودر وهدم  رخ  

شدا ی  سکدرا و شخصدیتی     یراگ شک ترتدتیی    دور  

یوجدد  خاصددی دتشددت  راشددیم و رتددوتنیم    ت ددهتسددرتد 

ادایی لدون:    آوو تنی یرریه   یم    دترتا ویوگی دتن 

 وشار تی رودن تنتقادا رودن  خودوحورا  ختق رودن 

 ینوی ر     21و ل د ران  رودن راش د یا رتوتن د در قرن 

یوج  رد   ت ه  شکوسا شوند. را  گفه قرن رقاره یوتن یو

تظهار  رد    یوج  ر  شهروندا  یوتن یوریان شد  آنچ 

ااا آن ررتا شهروندتن ار  شور  جهانی و آوو ش وؤ ف 

 شدددن یجهددان یددرت ؛ و ضددرورا ت دده یددهراتا رسددیار 

ت  آن  یوتندد  ین د و ایچ  شدورا   تا ت ه وحت   پدید 

نید  در دتخد  و    ییاا پووا تجت ا    د. در تین رت تا 

قارد    اا آنور ر  تنجام ر ید  ت ه    نتای  خارج ت   ش

 .ت هیأو  

 
 

 ي داخلی و خارجیها خالصه پیشینه پژوهش .8جدول 

 ها یافته جامعه و نمونه نوع پژوهش/ پژوهشگر/ موضوع

(: بررسووو  7002منووووی ر   
ا  محتوا  کتو  ررسو     مقایسه

هووا   مقطووا ابتوو ای  بووا ویژ وو 
 ش رون  ج ان 

 / کم  از نوع تحلیل محتوا
 ها  ررس  روره ابت ای  کتاب

ناقص و  ذرا بوه ممووز     صورت بهها  ررس  مورر نظر  کتاب
بوه   هوا  کتواب انو   رر ایو     ها  ش رون  ج وان  پرراتتوه   ویژ  
و  عو الت   بو  م  مانن  تع   برا  مبارزه با م  ها  مؤلفهمموز  

، هوا  انسوا  ، احتورا  بوه   نفس ماربهاعتنابرابر ، احساس هویت و 
و  زیسوت  محوی  و وابستگ  متقابل، عالقه به  ش   ج ان صلح، 

 ش ه است  توجه  کمتع   به توسعه پای ار بسیار 

 وتحلیول  تجزیه (:7002رضای   
روره   ررسو   هوا  کتاب  محتو
  هووا مؤلفووه  مبنووا بوور ی ابتوو ا

  مموز  ج ان

 / کم  از نووع تحلیول محتووا   
 ررس  روره ابت ای ها   کتاب

کوه بوه هور سوه     رار ها نشوا    راره وتحلیل تجزیهنتایج حاصل از 
 زیسوت  محی لفه مموز  ج ان  یعن  مموز  صلح، مموز  ؤم

هوا   و مموز  سالمت به یک نسبت، ول  با توجه به حجم کتاب
  صفحه رر ح  کم پرراتته ش ه است 4433یعن  

(: بررس  میوزا   7000میرزای   
هوا  شو رون     ویژ و  توجه به 

ج ان  رر برنامه ررس  مطالعات 
 اجتماع  روره ابت ای  ایرا 

 / کم  از نووع تحلیول محتووا   
برناموووه ررسووو  مطالعوووات  

 اجتماع  روره ابت ای 

  رر برناموه ررسو   ررمجموعانگر م  است که یب ها یافته تری  م م
 7/00زا  یو بوه م   رر بع  شناتت ی روره ابت ا  مطالعات اجتماع

بوه    ررصو  و بعو  نگرشو    0/6زا  یبه م  ررص ، بع  عملکرر
توجوه شو ه     شو رون  ج وان    ها  ژ یررص  به و 01/4زا  یم

 است  ها لفهؤ  میبه ا توج   کمانگر یموضوع ب  یاست که ا

 (:7004محم جان  و همکارا   
 هووا  کتووابتحلیوول محتوووا   

مموزش  روره ابت ای  بور مبنوا    

 / تحلیول محتووا   کم  از نووع 
کتوواب فارسوو   بیوووانیم و   

 کتاب کار( روره ابت ای 

رهو  کوه رر محتووا      نتایج حاصل از تحلیل محتووا نشوا  مو    
ها  ررس  روره ابت ای  به مؤلفه مموز  سالمت بیشتری   کتاب

فرهنگ  و ه و به ممووز  شو رون  ، ممووز  ینو     میزا  توج
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 08/  ایران آموزشی نظام ابتدایی دوره در جهانی شهروند تربیت درسی برنامه عناصر کاوش

 
 

 ها یافته جامعه و نمونه نوع پژوهش/ پژوهشگر/ موضوع

 تقریباً به یک نسبت پرراتته شو ه اسوت و   زیست محی مموز    ها  مموز  ج ان مؤلفه
 برابر  کمتری  توجه ش ه است  به مموز  صلح و

Santos  2004:) هوا    کشف راه
ج ی  برا  ممووز  شو رون     
ج ووان  رر برزیوول: سووه مطالعووه 

 مورر 

 / کیف  از نوع مطالعه موورر  
متیصصا  حیطوه شو رون     

 متصوو یا ج ووان ، معلمووا  و 
 سیستم مموز 

نتایج نشا  رار که تربیوت شو رون   ج وان  رر برزیول تحوت      
و صلح بوه   زیست محی ها  مموز   عناوی  میتلف  مانن  طرح

و اجرای  کرر  مفاهیم تربیوت شو رون  ج وان      ان  ررمم هاجرا 
هوا    بوره اسوت و رر ممووز    غیررسم ها   رر مموز  عم تاً

  تورر م کمتر به یشم  وپرور  مموز رسم  و 

Golestani  2006:)  تووووو ریس
عوو الت اجتموواع  و شوو رون   

 ج ان 

 / کیف  از نووع پ ی ارشناسو   
سه   رولت شش معلم م ارس 

معلم از م ارس ابت ای  و سوه  
 معلم از م ارس راهنمای (

نتایج به یگونگ  تفسیر معلما  از مفاهیم عو الت اجتمواع  رر   
 هوا  مموزشو  کوه    کالس ررس پرراتته است؛ همچنوی  شویوه  

مموزا  به بحث رر مورر نژار،  رانش   و ورورمربیا  برا  رر یر
کنن  و نیز  جنسیت و طبقه رر سطوح محل  و ج ان ، استفاره م 

و تو ریس عو الت    هوا بورا  پژوهیو  ، یوار یر      ب تری  شویوه 
اثربیش مورر بررس  قورار   طور بهاجتماع  و ش رون   ج ان  

  رفته است 

Massey  2013:)   بررسوووووووو
مموووز  شوو رون  ج ووان  رر   
ررس جغرافیوووووا از ریووووو  اه 

 مموزا  رانش

 / کیف  از نووع پ ی ارشناسو   
سال  مموزا  رانشهفت ت  از 

انتوواریو  سوو  مقطووا متوسوطه  
 شرق 

نتایج نشا  رار که ررس جغرافیا رسوالت توور را رر ارتبواا بوا     
مموزا  نیز بوا   انجا  راره است و رانش توب  بهش رون   ج ان  

کمک تجارب  که از کالس ررس جغرافیا به رست مورره بورن  و 
 باارز مموزا  با ای  ررس،  ها  شیص  رانش همچنی  رر یر 

و اهمیت موضوع ش رون  ج ان  پ  برره بورن  و مموز  ایو   
 موضوع از طریق ررس جغرافیا نتیجه مثبت  راشته است 

Jett  2013:)  ارراک معلموووا  از
تربیت ش رون  ج ان ، رر یوک  
م رسه ابت ای  عمووم  جنووب :   

 های  برا  برنامه ررس  راللت

 / کیف  از نووع پ ی ارشناسو   
 ا  ابت ای  ره معلم ز  م رسه

نشا  رار که ش رون   ج ان  شامل: م اه  از  مم ه رست بهنتایج 
و  تأثیر وذار  ها  میتلوف،   ها میا  فرهنگ باهتها و ش تفاوت

بر مسائل ج ان  و وجوور یوک مسویولیت مشوترک      تأثیرپذیر 
 ررن ایوت هنگا  مموز  ش رون   ج ان  است  ایو  پوژوهش   

پیشن ارات  برا  اجرا  برنامه ررس  تربیت ش رون  ج ان  ارائه 
 راره است 

Galipeau-Konate  2014): 
  هوا  برناموه  ررازمو ت  یراتثأت

توار  از کشوور رر    مو ت  کوتاه
  ج ان  ش رون   برون ارها

ممییتووه از نوووع همبسووتگ  و 
 / پ ی ارشناس 

توو  از رانشووجویا  یووک  471
رانشگاه تصوصو  رر ایالوت   

 متالنتیک میانه

تار  از کشور بور   م ت کوتاه  ها برنامه یرثأت رهن ة نشا  ،یجنتا
باعوث   هوا  ای  برناموه   تاس یا رانشجو   ج ان انگاره ش رون 

 پای ار  انگاره ش رون   ج ان  رر نزر ای  افرار نیز بوره است 
 ی رر ینو   وذار   سورمایه بور ارز     شوواه   ی ها همچن یافته
   ره را ارائه م  ی ها برنامه

Pugliese  2015): 
  ا  بورا ممووز  رانوش   ساز مماره

:  جامعه ج ان یکرر   ش رون 
  مطالعه مورر

از نوع مطالعه موورر    ممییته
و شبه مزمایش / هفت معلم و 
رهبر مموزش  رر بیش کیفو   

رر بیوش   مموز رانشو پانزره 
 کم 

  برناموه ررسو   یوک رهنو  کوه    پژوهش نشوا  مو    ی ا  ها یافته
  و رر م  بورا  ش ه باش   طراح توب  بهکه   مطالعات اجتماع

ه رر نظور  رفتوه شو      تاصو  یگاهجا یتاهم  مشارکت یار یر 
باشو     موؤثر  یاربس  توان  رر پرور  ش رون ا  ج ان باشن ، م 

رر  تووج    قابول نشوا  رار کوه شوکا      ی پوژوهش همچنو   ی ا
 یو  وجوور رارر و ا   شو رون   وپورور   مموز   فعل  ها م ل
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 ها یافته جامعه و نمونه نوع پژوهش/ پژوهشگر/ موضوع

شو رون    یوت ترب یو  مو ل ج   یوک توسوعه    برا  توان  راه م 
 باال باش   یفیتبا ک  ج ان

Sklarwitz  2015): 
  شووو رون   انووو ازها یشوووم
رر  Q  رو  شناسووو : ج وووان

 کالس ررس

/ ره ت  عضو  Q شناس  رو 
رانشوووگاه و  علمووو  هییوووت
رانشووگاه ،  التحصوویل فووار 

هجوووو ه معلووووم و پووووانزره 
 مموز رانش

  بوورا مووؤثراقوو ا   یووک Qرهوو  کووه رو   نشووا  موو  یجنتووا
رر سطح کالس ررس اسوت  معلموا  و محققوا      وتحلیل تجزیه
اثوربیش بووور     رو  رر راسوتا  یو  تواننو  از اطالعوات ا   مو  
  ،ج وان   هوا  یتصالح رر ج ت رش  نگر   ررس  ها برنامه
 ممووزا   رانوش   ج وان   و مشارکت م ن  ج ان یر پذ یتمسیول

 استفاره به عمل مورن  

Symeonidis  2015:) سووو  بووه 
تربیت شو رون   ج وان : یوک    
مطالعوووه موووورر  تطبیقووو  از  

و اقو امات مو ارس    ها مش  ت 
 ابت ای  رر یونا  و سوئ 

/  کیف  از نوع تحلیول محتووا  
نظیووور  المللووو  بوووی اسووونار 

برناموه   المللو   بی راهنماها  
 هوووا ناموووه توافوووقررسووو  و 

 73معلووم و  07المللوو ؛  بووی 
 مموز رانش

 المللو   بوی    هوا  که سازما  ره  م   ای  پژوهش نشا  ها یافته
توسوعه   توب  به فتما  تربیت ش رون   ج ان  و عناصر م  را 

ر  و اروپا رای  رر یونا  تمرکز بر قو  محو وجور باای ؛ ان  راره
 کوه  ررحوال  ثر تربیت ش رون  ج ان  ش ه است؛ مانا از ارائه مؤ

 رر سوووئ  تع وو  قووو  بووه حقوووت بشوور و انترناسیونالیسووم     
 Internationalism)   اجازه راره است تا ای  مف وو  رر مو ارس ،

سیاسوت   ا ریوه ای  پژوهش نشا  رار کوه   ن ایتاًعملیات  شور  
مش ور  وجور رارر، اما اجرا  واقع  م  رر  صورت بهپشتیبان  

 م ارس ضعیف است 

 

نشدان   ت ثدرتً دتخیی  ااا پووا در تین تریباط نتای  

ت  آن دترند    ر  تور یرریه شدهروند جهدانی و آودو ش    

ااا آن در  تدب در دی دور  یحصدییی ترتددتیی       وؤ ف 

خدارجی نید     اادا  پدووا  شد  ت ه. نتای   ییوجه  م

و    یوجدد نشدان ت  تا یده  تثررخشدی  پشدتیبانی     ت ثدرتً 

یو دده  ررناودد  در ددی یرریدده شددهروند جهددانی در     

آوو شی دترند. در تین تریبداط ردا یوجد  رد       ااا یستم 

نتای  پیشی   ووجود در دتخ   شور    رر ضهف ررناود   

در ی یرریه شهروند جهانی در دور  یحصییی ترتدتیی و 

ا چ ین نتای  پیشی   ووجود در خارج ت   شور  د  ردر   

تا یه و یو ه  ررناو  در ی یرریده شدهروندا یأ یدد    

ر   داوش      پوواشی یا  ون    ینتر  و را یوج   دترند

  رشدردت د ی اصر ررناو  در دی یرریده شدهروند جهدانی     

یو ده  و   رد   یوتندد  یود پدووا  حاضدر    صورت نیرست  

پیشدددبرد ررناوددد  در دددی یرریددده شدددهروند جهدددانی 

یدارا  در وقط  ترتدتیی  یستم آوو شدی   ت خصو  ییی

 . رر تین ت اس تین پووا  ر  دنبال یداستن پا دخ  ر اند

 تل  یر ت ه: ؤ

تصیی ررناو  در ی یرریه شهروند جهدانی در   ی اصر

دور  ترتدتیی نظدام آوو شدی تیدرتن ت  دیددگا  وهی دان       

 ؟تند  دموتخصصان و ت ایید دتنشیا  

ادف ی د  وا در تین پووا   ی ک ت ر ا رردر تدتو  و 

 اوش ی اصر تصیی ررناو  در ی یرریه شهروند جهدانی  

ر  یرریده شدهروند    یل دوجهد را نیاای ت ه   هی ش

و ظر ی اصر ررناو  در دی  جهانی  جوتنب وختیف آن ت  

در رت دتاا  ر داررتین  ؛ قدرتر گیدرد   و ررر ی وطا ه  وورد

 یداری کبوت ت یدوا  یوج  ر  ی اصر وطرح ررناو  در ی 

 ت دددر (Curriculum Spider Web) ررناوددد  در دددی

(Akker)  ررناود    ی اصر اوش لارلو  وطا ه   ی وتن ر

 در ی یرریه شهروند جهانی تنتخا  شد.
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 (Akker et al, 2010برنامه درسی ) تارعنکبوتالگوي  .8شکل 

 

و ط  یا لرتیی نق  ور د ا دترد و در  در تین ت یو 

ادا   تریباط ردین وؤ فد    ررقرتر   د و  یونددا د پجاییا  

اا ردا یکددییر      د. در حا تی آروانی  تین وؤ ف  ی   وی

نی  تریباط و پیوند دترند    در تثدر آن تنسدجام و ندویی    

 ارل دد ت در    ت  نیدا   .شود پایدترا در شبک  پدیدتر وی

ااا  وانی وتهدد  طرتحان ررناود       توکان دترد در را  

اایی خا  وت ر   راش د   یا وؤ ف  در ی رر روا وؤ ف 

نیر و ررتا حف  تنسجام و پیو دتیی   توا در حا تی جاو 

شبک  و ی اصدر آن ا دوتر  ردا نیرا  تر یداری و تی دال      

د خوتادد ردو   ناپدذیر و نداگ یر   ی ظی ات جدیدد تجت دا   

(Akker et al, 2010.)     در تین ت یو ت ثدر ی اصدر وطدرح

و را یوجد  رد  اددف     ندت شد   حاظ ینوی ر ررناو  در ی 

ی اصدر ررناود     ینیر وهمپووا   تین ت یو توکان ررر ی 

  داوش و تر تر قدری  دا جهه  آورد یودر ی رت سرتام 

 .داد یوررناو  در ی در تختیار وا قرتر  ی اصر

 یفی و ت  نوع پدیدترش ا دی   ات وطا ه پووا  تین 

یوصیف و یفسیر دقی   ؛ پدیدترش ا ی ییم وطا ه  ت ه

 اادا  حو  ی گوناگون  ندگی ت ه    رر ی او ااا ید پد

 یددد دترد. در تیددن نددوع یحقیدد  یجرریددات    یجررددی یأ

. گیدرد  یورتر و تحسا ات تسرتد وورد وطا ه  ق اا رردتشه

ادف یحقی  پدیدترش ا ی  درک واایه ذا ی یجررد   

؛    تند  رد ن رت یجرر   ند  ت  دیدگا   سانی ت ه    آ

 ت تشداف  دارررد دترد   ةریشدتر در  وی د  ت بت  تین روش 

(Morrissey & Higgs, 2006؛ و)   د  اددف    ییآنجات 

ی اصر تصیی ررناو  در ی یرریده    اوش حاضر پووا 

شهروند جهانی ت ه  پوواشیر ر  دنبال تسرتدا رود  د   

یجرردد  وشددتر ی رددا ووضددوع پددووا  دتشددت  راشدد د   

 اتیت داد  قارد   رتوتن د وشدار ه تثدررخ  و      انحو ر 

 اا آنت  تین نظر شیو  تنتخا   .ررتا پووا  تیجاد    د

یا رتدوتن ت  طرید  تسدرتد     ادس  د ت  نوع گیو   ررسی رود

تنتخا  شد  درک ی یقدی ت  ووضدوع ودورد وطا هد  در     

 آورد. ر  د هجهه  اخه نظری  

 

 روش

دو ودتک  رد        ددگان  وشدار ه ر اررتین ررتا تنتخا  

شرح ذی  تیخاذ شد    دترت رودن یکی ت  تیدن دو شدرط   

یخصص یی ی: تسرتد و تخب ت  دتن   اسی . 1ت  توی رود:

وباحث شدهروندا جهدانی )ت  حیدث یدأ یف و      ةدر  وی 

؛ پووا  یا رشت  یحصییی و یحصیتت( ررخوردتر راش د

ی یی: تسرتد و تخب دترتا آش ایی را ووضوع  یجرر  .2 و

 ت ج ید  ووسد  در وددترس    ات حرس هروندا و  وتر  ش

رددر تیددن ت دداس    ددال  ددارق  یدددری . 10دترت رددودن 

در وصاحب  در دو گرو  قدرتر گرست دد:       دگان وشار ه

 وتخصصان ووضویی و وهی ان.
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در تریباط را وهی ان راید تشار   رد    ردا یوجد  رد     

یدک   صدرساً ررناو  در ی یرریه شدهروند جهدانی       ینت

وتدأثر ت    ات وقو د    ریک  شود ین وقو   نظرا وحسو  

در  تیکدا   رخد  قارد    دروتق ؛ راشد یو نی یجرر  وهی ی 

انی و ا چ دین  ررناو  در ی یرریه شدهروند جهد   ةحو 

ه؛ تیدن گدرو  ت    ا ین ویوگی ت پووا  حاضر نیا  ر  

 در وصاحب  قرتر گرست د.    دگان وشار هتسرتد ج و 

ت  وصاحب  نی    داختارو د   اا دتد  آورا ج  ررتا 

نی  ر  تیدن   اا روش تنتخا  و تنجام وصاحب ت تفاد  شد. 

خبرگدان   ی دوتن  ر  نفر 3ت  ار گرو  صورت رود    ترتدت 

وریب  را ووضوع پووا  تنتخدا  شددند. تیدن تسدرتد ت      

ا اا گرو  وتخصصان ووضویی  ت ایید دتنشیا  در رشت 

تجت دایی رودندد؛ در گدرو     در دی و ییدوم    ید ا ر ررناو 

وهی ان نی  تین تسدرتد ت  ررگ یددگان جشد وتر  ت یواداا     

 ارش ا ی ترشدد و   ییییحصرریر یدری   دترتا ودرک 

وان ددد روتنش ا ددی یرریتددی    ییاددا د تددرا در رشددت  

در ددی و ییددوم تجت ددایی رودنددد.  ددش   یدد ار ررناودد 

پوواشیر را تسدرتد ودذ ور ی داس حاصد  ن دود. رهدد ت        

وهرسی خود و شرح تج ا ی ت  ووضوع و روش پووا  و 

  پ  ت  جیب رضایه جهه وشار ه اا آند ی  تنتخا  

پیش هاد شد.  اا در تین پووا    وان وصاحب  یو   آن

رتا رتا  ددا و لددارلو  ووضددوع پددووا  قبدد  ت  تجدد  

سرصه یأو  رر ووضوع  تر ال گردید یا اا وصاحب  ر  آن

 دایر   یتاًنها ؛ ودتشت  راش درت و لیونیی تنجام وصاحب  

ام را وهرسی دییدر تسدرتد وتخصدص  یو د       اا وصاحب 

تسرتد خبر  تنتخاری در گام تول تنتخا  تسدرتد ن وند   رد     

 ا ین و وتل تنجام شد.

ت   نفدر  11 را وصاحب  ت  طری  تین پووا  ااا دتد 

 د    نفر ت  گرو  وهی ان 11ووضویی و گرو  وتخصصین 

 .ر  حد تشباع ر دید  وتفاوت یحصییی رودند  ااا ی پات  

وتخصددص  نفددر 2رددرتا تط ی ددان ریشددتر  وجددود ینرددات

وورد وصاحب  قرتر گرست دد  دییر نی   وهیم 3 ووضویی و

جدید لید ا رد  تطتیدات قبیدی نیفد ود.       ااا دتد    

دقیقد  و حددت ثر    31حدتق   ودان وصداحب    ا چ ین 

 دقیق  رود. 61 وان نی  

 ؛ وطی پ   وا  گدردآورا شدد  تین پووا   ااا دتد 

صاحب  رد   نفر و 31را  اا دتد  آورا ج  ررتا  دروج وع

در  ادا  آن شد اختی  یده ج ه اداا  یوگدی و د    ی   آود

 جدول  یر قار  وشااد  ت ه.

 
 پژوهش در کنندگان مشارکت شناختی یتجمع هاي یژگیو .3جدول 

 موضوع  متخصصان معلمان

 نفر 06 کنن  ا  مشارکتتع ار  نفر 02 کنن  ا  مشارکتتع ار 

 سابقه ت ریس
 نفر 2سال:  01تا  00بی  

 مرتبه علم  اساتی  رانشگاه

 نفر 0استار: 

 نفر 1رانشیار:  نفر 00سال به باال:  01

 تحصیالت

 نفر 1استاریار:  نفر 2کارشناس  ارش : 

 نفر 6رانشجو  رکتر : 
 تحصیالت متیصصا 

 نفر 4رکتر : 

 نفر 7رانشجو  رکتر :  نفر 3رکتر : 

 

 روش ت  وصداحب   ت  حاصد   اادا  دتد  یحیید   ررتا

  ونددون  و  یفدی گدرتنهیم   رویکدرد  ردا  وحتدوت  یحیید  

(Graneheim & Lundman)   ت ده. ردر   شدد   ت دتفاد 

 ااا رتدت وصاحب ت  وندون و گرتنهیم  یفی رویکرد ت اس

  ا ا پیاد  وصاحب  ار تنجام ت  رهد رتساصی  شد  تنجام

 وتحدااا وحتوت  یی درک و وتن ت  خوتندن شدند. رهد

 و ادا   ی د  ) وفداایم  شداو    د   تو ید    دااا و وه ی

 و شوندگان وصاحب  ااا یجرر     دة و هک  ااا یبارت

خصو  ی اصر ررناود  در دی یرریده     در اا آن ااا تید 

 رهدد  ورحید   در. شددند  ت دتخرتج  ردود شهروند جهانی( 
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 شدند ر دا طبق  یر جاو  طبقات در وشار  تو ی   دااا

 & Graneheimشدد )  یهیدین   یدی  وقو د   درنهایده  و

Lundman, 2004.) 

وین روتیی و پایدایی وطا هد  ت  روش تر یداری    ررتا یأ

(  د  وهدادل   Lincoln & Guba, 1985 ی کین و گوردا ) 

ت تفاد  گردیدد.    روتیی و پایایی در یحقیقات   ی ت ه

هیار ووث  ردودن و  ردین و ظور  رر پای  تین روش لهار و

 یأییدپددذیراو  پددذیرا تط ی ددان  پددذیرا تنتقددالتیتبدار   

جهه تر یاری در نظر گرست  شدد. در تیدن  وی د  جهده     

د تیاری ر  ار یک ت  تین وهیاراا  تقدتوات  یر ر  تنجدام  

 گرسه:

ان  داسی ردرتا پدووا  و    رودن: صرف  و قبول قار 

 یو د  ل دد   ی اصر ررناود  در دی  داوش شدد     یید یأ

نفددر ت   لهددار ت ج یدد و  پددووا  وتصددداوتخصددص 

 پووا در     دگان وشار ه

یید ل دد  و یأ ااا تصتحینظردریاسه : پذیرا تنتقال

 ااا دتنشکد  یی ی ایئهد ین ت  تیضاا و ل  وتخصص

وشار ه ندتشدت د     در پووا   آوو ش و ییوم یرریتی

 پووا  ااا یاست در وورد 

  ی اوی ج ئیات پووا  : ثبه و ضبپذیرا تط ی ان

 در ی اوی ورتح  پووا  رردترا یاددتشهو 

و حف  ی داوی وسدت دتت    وست د ا ا: یأییدپذیرا

 در سرتی د پووا 

 

 ها یافته

 آوراگدرد  یفدی   اادا  دتد   پدووا   تلدر پا خ ر   ؤ

 یاست  ردا نی    داختار  ااا وصاحب شد  ت  سرتی د تجرتا 

  دگددذترا وددوردطددی سرتی ددد پددووا   ن وندد تسددرتد 

ترا گدذ تر گرست  ت ه. تجرتا سرتی د  دقر ویحیی  یج ی 

ترتددت و جدر رد       یفی گردآورا شدد   ااا دتد ر روا ر

وجدد  ااا یررر وفهوم و ویوگی شد  را  173ت تخرتج 

وفهدوم   81تنجام شدد  تیدن وفداایم رد       ااا ارا نیرو 

ت دتخرتج   اداا  یوگدی ویاست د. در تدتو  وفاایم و یقیی  

 یتداً نهاو  یبددی  وقو   سریی  17شد  ر  د ی   ثرت  ر  

قو د  تصدیی تیجداد شدد.     و 9سریدی    اادا  وقو د  ت  تین 

در  ادا  ا دگدذتر ت  سرتی د تجرتا  آود  د ه ر  ااا یاست 

 رتج ا چ ین در تدتو  جدتول   آود  ت ه. ذی  جدتول

ت  شدددوتاد گفتدددارا  ییادددا ن ونددد رددد  ادددر وقو ددد   

 در پووا  ترتئ  شد  ت ه.    دگان وشار ه

 
 ضرورت و نیازصر عن .7جدول 

 

تیددن وقو دد  حددا ی ت  یأ یددد رددر نقدد  وسددائ  و    

ت  . یکدی  ت هدر ی  ةررناووحی  در یدوین  ااا دغدغ 

در تین  وی   وهتقد ت ده  در پووا      دگان وشار ه

ت ده    شدن یجهانرا یوج  ر  یصر حاضر    یصر "  : 

و   یسده  وحدی   وسدئی   ت ج ی وسائ  جهانی  دقه در

ایی ت  ضدروری  ا چ ین یفاا ات سرا یدی ردین جوتود    

 در ی وتجدب ت ده.   ااا ررناو ت ه    یوج  ر  آن در 

پایدتر نی  ل ین ت ه  رسدیار رایدد رد  آن یوجد       ةیو ه

: دتشت  ت ده ریان     دگان وشار هدییر ت  یکی  "شود.

رر   د ویی ررناو  در ی ورورا دتشت  راشدیم   تگر وا "

 ها یژ  وو  ها مقولهمقوله فرع ، ترره  مقوله اصل 

1
از

 نی
 و

ت
ور

ضر
 .

 

می  تأ؛ موجور رر راتل کشور بر تعامل سازن ه و مؤثر با ج ا  ان از یشماز اسنار   ا پارهکی  تأای اجتماع: نیازه 1.1

ارتباطوات بوی  جواموا از ابعوار میتلوف فرهنگو ، اجتمواع ،          ستر  ؛الملل  بی صلح و مرامش رر سطوح مل  و 

تع یل تبعوی  و  ؛ و مسائل سالمت روان  محیط  یستز ها   ملور ت  ی  جامعه بشر  توس  ؛ اقتصار  و سیاس 

لوزو  وجوور   ؛ مین ه  ها نسلتوجه به توسعه پای ار و حفظ منابا برا  ؛ میتلف مل  و ج ان   ها عرصه  رر نابرابر

هویت  مسیلهو  ش    ج ان  ها یالش؛ و تالقیت رر عصر حاضر یر پذ انعطا سوار ج ان ، توسعه تفکر انتقار ، 

 و تورم اه 
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در ر ددااا آن در تریبداط ردا وسدائ  جهدانی و       وسدور  ر 

 د  تیدن خدود     شدویم  یود ووتج   نیر یجهان ااارویکرد

 "نشان ت  نیا و دا یوج  ر  تین تور وهم ت ه.

 
 عنصر هدف .0جدول 

 

یدک ررناود    در تریباط را تادتف راید ریان دتشه  د   

یرتت در رستدار یادگیرندد  تجدرت    یغی تیجاددر ی ر  قصد 

  شد ار  رد   تین یغییدرتت ا دان تاددتف ررناود      شود یو

در     ددگان  وشدار ه . در تین تریبداط یکدی ت    روند یو

ادف در تین ررناو  آگداای  ": گفت  ت ه ین ل پووا 

ت دده  آگدداای ت  سرا دد   ددایر  شددوراا  آگدداای ت     

وشکتت دییرتن  آگاای ت  حقوق رشر  آگاای ت  ررتررا 

؛ ودا رایدد تیدن ودوترد رت     و و تیداا آن تجت ایی و یدت ه 

ایدد وشدخص   دیم  د      دادیم  ر  ر وح   ار خود قرتر 

 ".خوتایم یوووترد ل  دتنشی و ل  وهاریی  ررتا تین

 
 

 عنصر محتوا .4جدول 

 ها یژ  وو  ها مقولهفرع ، ترره   ها مقوله اصل مقوله 

2
ف

دا
 اه

.
 

ثر رر جامعوه رر سوطح محلو ، ملو  و     نگر  الز  برا  راشت  نقشو  موؤ   ت وت ارک رانش، م ارهدف کلی:  2.1

 ج ان 

  هوا  تفواوت توانای  ررک پذیر  و تحمل  و ها م شورها  ریگر و م اه  از فرهنگ شناتت ک اهداف جزئی: 2.2

؛ ررک روابو   هوا  فرهنگ ؛ شناتت مسائل مربوا به ع الت و برابر ، تبعی  نژار ، صلح، حقوت بشر و رفاع از م 

و مشوارکت   پوذیر   یتمسیول  و تفکر تالت؛ تقویت حس ، تفکر انتقاریر پذ انعطا تقویت ؛ زیست محی انسا  و 

ثر بوا ریگورا ؛ تقویوت ان یشوه،     روحیه همکوار ، همو ل  و ارتبواا موؤ       سیاس  و اجتماع ؛ تقویتها رر فعالیت

و مقابلوه بوا     ر  یا ب؛ تقویت م ارت العمر مارا و یار یر    محور پژوهشایجار روحیه ؛ نفس اعتماربه اه  و متور

 استرس

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

3
توا

مح
 .

 

 بوه  احتورا   گورا ، حوس همو ل  و   یر وحقووت  حوق  به توجه و پذیر  یتمسیول مموز اصول انتخاب محتوا:  3.1
 بورا  مسواع    ا  ینوه زم، ذوقیات، عالیق و تجارب روزمره فرا یرا ؛ ایجار ها یژ  ومنا ؛ مطابقت محتوا با  تیشیص
 هوا   یوت واقع، هوا  ارز محتوا بوا    توان همرر فرا یرا ؛  العمر مارا یار یر    ها م ارتو  ها ی توانا ةتوسعرش  و 

 و جمعو   هوا   یوت فعال بورا   الز  ةزمینو  ایجوار متو  جامعوه؛    و اجتماع ، زن    روزمره و همچنی  نیازها  فعل 
حل  منظور بهالز  برا  ایجار تفاهم  ة؛ فراهم نمور  زمینفرا یرا  رر ارتباط  ها  تقویت م ارت راستا  رر مشارکت 

، بحورا  انور، ، بحورا  مب و غیوره( رر     هوا  بحورا  ارز  ، زیسوت  محوی  ملور    مانن   الملل  ی بمسائل ج ان  و 
  بالقوه فرا یورا ؛  ها توسعه تفکر تالت و تفکر انتقار  و بروز توانای  منظور به زمینه مناس فرا یرا ؛ فراهم نمور  

؛ فراهم نمور  بسوتر مناسو  ج وت ممووز  و یوار یر  زبوا         م ری  و معنویت و تورشناسیمفاه به محتوا توجه
 شناتت برا بی  محتوا و توا  و سطح ررک فرا یرا ؛ فراهم نمور  بستر مناس   تعارل  برقرارتوجه به ؛ الملل  ی ب

 قضواوت  اسوت الل،  قووه  تقویت منظور به م  استا زمینه ایجارمیتلف؛  کشورها  سیاس ، اقتصار  و فرهنگ  نظا 
 نظیور  موضووعات   نمور  زمینه الز  ج ت مموز  ؛ فراهمفرا یرا  رر تور و ریگرا  مسائل ررک توانای  و ارزش 
 نژار  تبعی  ع   ع الت و برابر ، صلح، تنوع، هویت،

توجه به  سترر   مفاهیم و ؛ محتوا طراح  رر عمور  و افق  ارتباا راشت  نظر ررمحتوا:  یده سازماناصول  3.2
انتقال یک نوع از تجارب مموزش  ط  یوک روره زموان     برا موضوعات رر ارائه محتوا؛ فراهم نمور  بستر مناس  
 معی ؛ توجه به اصول و منطق توال  رر ارائه محتوا
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رایدد آووختد     آنچد  وحتوت واد  ررناو  در ی ت ده   

و تندوختد  شدد      یاستد    دا وان    شداو  دتند     شود

یدک   در تریباط را اا تصطتحات  حقای   وفاایم و پدید 

 در پووا      دگان شر هت  یکی  ووضوع خا  ت ه.

ودا رایدد در   ":  درد  ت ده  در تین  وی   ل دین ی دوتن   

  وحتدوت  روح  ار ج هدی رت رددویم   وان یدر ا اا  تا 

رت آوو ش داد  وحتدوت رایدد یفکدر     پذیرا یهوسئو راید 

وحتدوت   دروتقد  ختق و یفکر تنتقدادا رت آودو ش دادد     

ا چ دین   "شدود.  یداد   دا وان تص  ت ه و راید خو  

 د :   تظهار دتشدت  ت ده      دگان وشار هیکی دییر ت  

در ترتئ  وحتوت راید وقط  ترتدتیی وقط  حسا ی ت ه  "

ایده   دیم    دقه دتشت  راشیم  راید و طد  یدوت ی رت ری  

راید تریباط ی دودا و تسقدی رت رددتنیم لیوند  رد   دار       

 ن سرتگیدر   ت بت     ؛تند وهم  تین ووترد خییی گیریم یو

"نی  در تریباط را تین تصول رایدد در نظدر گرستد  شدود.    

 

 
 یادگیري-ي یاددهیها عنصر روش .0جدول 

 
یدادگیرا یددتریرا ت ده  د  ردا      -ا یاددایاا روش

دااا ادددف یسددهی  تنتقددال دتندد  و تطتیددات و سرتی دد

 سدب وحتدوت تشدار      اداا  یو شیادگیرا تنجام شد   ر  

در  یادگیرا سهال سرتگیر رت یسهی    د. دترد    رایستی

در پدووا  ریدان       ددگان  شدر ه تین تریباط یکدی ت   

در تین ررناو   ار یی ی راید در د تور "  : دتشت  ت ه 

رایدد   ادا   ار قرتر رییرد  راید ر  سرتگیرتن ویددتن دتد  آن 

 ؤتل رشر  د  راید تنتقداد  دا ند  رت سدرت رییرندد  رایدد      

یی نظیدر دوو رت دی رت   ادا  روش و ا ب آوو ش وؤ فد  

ا  یدادا وجدود دترد   ادا  ر   ار گرسه  روش اا ررتا آن

 یدر  و ا دب  ی شاید تیفاا نق  و ن ای  ررتا تین  ار و

راشد؛ و ی ت  رویکردااا ییفیقی یدری  ام نباید غاسد   

ت  ووترد رهترین تنتخا  ت تفاد  ت  تین  ات  پاردر راشیم  

 "ت ه. اارویکرد

 
 

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

4 .
ش

رو
 

 یها
هی

دد
یا

-
ری

دگی
یا

 

 ممووز   مناسو   مشترک؛ رو  نگاه تیم ، هم ل  و کار مموز یادگیری: -یاددهی یها روش انتخاب اصول 4.1

  رر یو ج   ارهوا کراه ارائوه  ی تقویت توانا و را یفرا  رانست   رأ صاح صلح، ع الت، رموکراس  و حقوت بشر؛ 

ی  رر ج وت  هوا  فعال؛ کواربرر رو     ر پرسشو  وشنور  فتانتقار ،  تفکر تالت، تفکر  ها ؛ تقویت م ارتها م 

 احترا  و ارب تیرعا  یع عمل به فرا یرا  رر  رارار  مز

نقوش و نمایشو ؛    ایفوا   ،ی  وو  راسوتا   ، ها رو  از استفاره یادگیری:-یاددهی یها روش و رویکردها انواع 4.2

 تلفیقو   رویکورر  از ؛ اسوتفاره  علمو   ورر   رو  از ؛ اسوتفاره   روهو  و  فرر پژوهش و قیتحق رو  از استفاره

 رو  از را ؛ اسوتفاره یو فرا  توسو   ریتفس و ی باز و رو  از ت ریس مشارکت ؛ استفاره رویکرر از ت ریس؛ استفاره

نظیور ت یوه  وزار  از     برنامه فوت  ها و محاکم قضای ؛ فعالیت  تشافکا   یار یر ها رو  از ؛ استفاره مغز بار 

 رر رروس  نظیر ریاضیات ها و تفسیر راره  ورز رست؛ استفاره از رو  زیست محی وقایا روز ج ا ، م اه  از 
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 عنصر نقش معلم .3جدول 

 

ویرریه تورا رسیار ظریف و حساس ت ه  د    یهییم

ردودن و  ارآوددا و آگداای دقید  ت       ات حرسد  ی ها ردا  

ت  یهد  تنجام آن ررآود.  یوتن یووسائ  و سرتی د آوو ش 

وجرا ررناود  در دی نقد      ی وتن ر در تین رت تا وهیم 

. یکدی ت     دد  یود رسیار وه دی رت در تیدن سرتی دد تیفدا     

در تین تریباط ل ین ی دوتن   در پووا     دگان شر ه

وهیم تین ررناو  در ی راید تنیید   دتشدت    ":   ت ه رد

 در تین  وی   وهیدم  تصتًراشد   پذیر یهوسئو راشد  راید 

وهیدم   لرت د  آن ام ت  ندوع رت دخ      خوتاد یوتی ان 

قیب ررناو  در ی ت ه  قیب تگر  ارش رت در ه تنجدام  

  اددم ت   ددار خوتا ددد تستدداد  اددا اددد  ددایر قسدد ه ند

وهیدم خدتق    وتقهداً تین ررناو  در ی  د    ت خصو  ییی

ریان دتشدت       دگان شر ه دییر ت  ییک "تحتیاج دترد.

   آگا  راشد  خوتاد یوت بت  تین ررناو  ورری "ت ه   : 

ا یدری  رت خو  رش ا د  سرتگیدرتن رت  اا ر  توور  روش

 ادا  رت ردتند و خدو  ردا آن   اا روحیات آن  خو  رش ا د

 تریباط ررقرتر   د.

 
 عنصر ارزشیابی .3جدول 

 

 گیدرا  یمیصد   و ظدور  ر سرتی دا ت ه    تر شیاری 

ا ادا  ا آوو شی وهیم و  وشد  اا سها یه    ینتدررار  

ر  نتای  وطیو  تنجاویدد  ت ده     آوو تن دتن یادگیرا 

ت  یکدددی در تیدددن خصدددو    .گیدددرد یودددصدددورت 

ریدان دتشدت  ت ده  د :      در پدووا      دگان وشار ه

حتدی   جانبد  راشدد  تر شیاری در تین ررناود  رایدد ل د  "

 دروتقد  وت دین ام راید در تور تر شدیاری درگیدر شدوند     

تر شیاری راید جداو  راشدد و ی داوی جوتندب رت در نظدر      

 "رییرد.

 

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

5
ش

 نق
.

 
لم

مع
 

 تجربوه  شایستگ ، م وارت و و موضوعات؛  مباحث به نسبت معلما  بور  م اه و بور  روز بهمعلم:  های یژگیو 5.1

  نگر جانبه ، همهیش مزاران ؛ وجور روحیه  معلم رسالت به ما یا و پذیر  یتمسیولراشت  انگیزه، معلما ؛  ا  حرفه

 و استقبال از تغییر

 جوو   جوار یفرا یرا ؛ ا پژوهش و تحقیق ج ت مناس  ا  ینهزم ایجار رر معلما  نقشمعلم:  اجرایی مسئولیت 5.2

ق، یعال ازجمله  فرر  ها تفاوت به را ؛ توجهیفرا  نفس اعتماربه تیتقو ثر، اعتمار متقابل وج ت ارتباا مؤ  میصم

 ت، است الل و تفکر وا را یل، تالقیتی به را  رر راستا  ایجار انگیزه؛ توجهیفرا   ها تواسته هیجانات، عواطف و

 را یفرا 

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

6. 
بی

شیا
رز

ا
 

بور  ارزشیاب ؛ عو      (مک و  فیتوص از یب ترک   بکیتر و بور  ارزشیاب ؛ متنوع ن محوریفراارزشیابی:  اصول 6.1

 ، نگور  و هوا  م ارت رفتارها، ،ها یتفعال  تمام توجه به ارزشیاب  و مقایسه فرا یرا  با هم رر ارزشیاب ؛ جاما بور 

 تفکر وا را  فرا یرا  به تقویت را ؛ کمکیفرا  ررکعمل

و  والو ی   معلوم،  توسو   ین جانبوه ؛ ارزشویاب   یواب  تورارزارپوشوه؛  ک رو  از اسوتفاره ارزشیابی:  یها روش 6.2

 فرا یرا 
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 عنصر مواد و منابع .3جدول 

 

ت ه  اا یهووقهت  ووتد یا  ات وج وی و ار  آوو شی 

وورد قادر  اختن سرتگیرتن جهه یادگیرا   و ظور ر    

تیدددن ردددار  یکدددی ت  در  .گیرندددد یودددت دددتفاد  قدددرتر 

:   ت ده ل دین ی دوتن  درد   در پووا      دگان شر ه

خا   یآوو ش   کی و تین ررناو  در ی و ار  آوو ش"

رت  اوشیویر و تی ترنه  وط ئ اً  ش ا خوتاد یوخودش رت 

وصور را ووضویات وت وع  ااا  تا ال م خوتاید دتشه  

خوتاید دتشه  تین تور خییی ر  پیشدبرد ررناود    ال م رت 

   ک خوتاد  رد و رسیار تور وه ی ت ه.

 

 عنصر فضا .86جدول 

 

–ت ه  د   یید  سرتی ددااا یداددای     تا ی   وسضا 

ن سرتی دداا رت  و تید  پذیرد یویادگیرا در درون آن تنجام 

در     ددگان  وشدار ه ت  یکدی   داد. یحه یأثیر قرتر وی

در تیدن  "تظهار  رد  ت ه:  نن  وی   ل ییدر ت پووا 

در آن ر  سها یه و یدادگیرا   آوو  دتن ررناو  وکانی    

ا   آ وایشدی  راید وجهد  راشدد رد   تارخاند  و     پردت د یو

ی ت  ووترد وریب  رت رد   خیی یوتنید ین ردون تین دو ش ا 

ین ررناو  وکدان و ا دب و     تتصو ی آوو ش داید شک 

رتوتن د دور ادم   آوو تن دتن     خوتاد یوجاا وطیو  

ج   شوند  را ام رحث    د و در تودور وهدم وشدار ه    

   د  تگر ش ا جدا راشید در تجرتا تین ررناو   ر  تین 

 "یام و ی ام یوج  دتشت  راشید. صورت ر  تور راید

 
 عنصر زمان .88جدول 

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

7
بع

منا
و 

اد 
مو

 .
 

 فرهنوگ کشوورها    شناتت و مقایسه تاریخ و برا  ها عکس و ها یارتپوسترها، : یرمجازیغ یا فیزیکی منابع 7.1

 ج وت  مصوور   هوا  کتاب و راستا   ها کتابجرای ؛  بری ه از استفاره و ریوار  روزنامه مموزش ، ها  یلمفمیتلف، 

 ج ان  ش رون    ها م ارت مموز 

 اجتماع  مجاز  ها شبکه؛ الکترونیک  ابزارمالت کامپیوتر، منابا اینترنت  و سایرمجازی:  منابع 7.2

 ها یژ  وو  ها مقوله  فرع ، ترره ها مقوله مقوله اصل 

8
ضا

. ف
 

ج وز  م رسوه؛ وجوور کتابیانوه م    ممووزا   رانوش و کاف  به تع ار  فضا  بازمنبع یادگیری:  عنوان بهفضا  8.1
 ؛ وجور مزمایشگاه مج ز رر م ارس توان کتابترویج فرهنگ کتاب و  منظور به

 ؛ نحووه ممووزا   رانشمشارکت  برا ر سال  اجتماعات ایجار فضای  مطلوب نظیاجرا:  محل عنوان به فضا 8.2
 مموزا  رانشرس  کاف  و متناس  با تع ار ر  ها کالستع ار ثر؛ مؤ یشم  ارتباا ج ت ررس کالس یی ما 

 ها یژ  وو  ها مقولهفرع ، ترره   ها مقوله مقوله اصل 

9
ان

زم
 .

 

 سوایر  تواریخ و فرهنوگ توور  و    با مشنای  برا  الز  زما  تیصیصمستقیم:  یها آموزش تخصیص زمان به 9.1
نسبت به اجتماع و مورر ؛ تیصویص    پذیر  یتمسیولرر تصوص مباحث اجتماع  و کشورها؛ تیصیص زما  الز  
ا جامعه ج ان ؛ تیصیص زموا  الز  رر ارتبوا    ها ارز جامعه تور  و   ها ارز زما  الز  رر ارتباا با مموز  

 ،هوا  یلمفو  ارائوه و بحوث رر موورر    منظوور  بوه  زمان  ؛ تیصیصها م مل رر مورر با مباحث سیاست و رموکراس  و تأ
  زیست محی  مشکالت و معضالت ج ان  نظیر جنگ بی  کشورها و یا مشکالتمربوا به   ها روزنامه و مجالت

 جمعو ؛ اسوتفاره   و  روهو    هوا  فعالیت به مناس  زما  تیصیص: یرمستقیمغ یها آموزش به زمان تخصیص 9.2
بشر؛ تیصیص زما  الز  رر راستا  مموز   مفاهیم ع الت، صلح و حقوت ارائه ج ت مموزش   ها زما  از مناس 

 تفکر انتقار ، تفکر تالت و تقویت تورم اه  و روحیه هم ل 
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 وان راید تشار   رد    وحتوت رد   ی صر در تریباط را 

دتف در رد  تاد   یاری د هو ووتد در جهه  اا یو شا رت  

ید  رایدد ت    و ررناود  ن  شدود  یویک لارلو   وانی ترتئ  

وطیدو  رت در سرتگیدر    ش اخه و یدادگیرا    حاظ  وانی

پدووا  در  در     ددگان  وشدار ه یکدی ت    تیجاد ن اید.

در تین ررناو  یدا جدایی   "ت ه:   تین خصو  ل ین گفت

 دد  توکددان دترد رایددد  ددهی شددود رددر ت دداس تو ویدده  

رت ریایه   دیم یه دی    ار د  وانووضویات وورد رحث  

 ودان ریشدتر رد  رهضدی ت       یدر  وهدم راید رد  ووضدویات   

ووضویات  وان   ترا تختصا  دتد  تین ی ا ب وهدم  

؛ رهضی ت  ودوترد نظیدر آودو ش    ت ه و راید ریایه شود

شاید   ختقیه و ا د ی پذیرا یهوسئو  ارااا یی ی  

ال م دتشددت  راشددد نسددبه ردد   ددایر   وددان ریشددترا رت

و ی در ار صورت یوج  ر  صدرف  ودانی ردرتا    وباحث؛ 

وباحث صیح و حقدوق رشدر نید  وهدم ت ده و رایدد در       

 "گیرد. رد تور  ار قرت

و را یوجد  رد     در تریباط را وباحث وطرح شد  یتاًنها

حاصد  ت    اداا  یاستد  وبانی نظرا  پیشدی   پدووا  و   

ررناود  در دی یرریده    ی اصدر  پووا   ت یوا وفهدووی  

دور  ترتدتیی نظدام آوو شدی یر دیم     شهروند جهانی در

شد؛ در شک   یر تین ت یو و نحو  تریباط ی اصدر وطدرح   

 شد  در آن نشان دتد  شد  ت ه.

 

 
 ی اصر ررناو  در ی یرریه شهروند جهانی در دور  ترتدتیی نظام آوو شیوفهووی ت یوا  .2شک  

 

 

 گیري یجهنتبحث و 

ررناو  در ی یرریده  ی اصر در تین پووا   هی شد یا 

ر  ترتددتیی نظدام آوو شدی تیدرتن     شهروند جهدانی در دو 

 نتدای  پدووا    رت دتا قدرتر گیدرد. در تیدن    وورد  اوش 

 شدهروند ررناو  در ی یرریده  ی اصر ریانیر آن ت ه    

ضرورت و  شاو : اا یاست  ویحیی  یج ی حاص  ت  جهانی 

نیا  )نیا ااا تجت داع(  تاددتف )اددف  یدی و تاددتف      

وحتوت  تصول تنتخدا    یدا  ا وانج ئی(  وحتوت )تصول 

یدادگیرا )تصدول تنتخدا     -یداددای  اادا  روشوحتوت(  

 اادا  روشیادگیرا  تنوتع رویکرداا و -یاددای ااا روش

وهیددم   ادداا یوگددیونقدد  وهیددم )یددادگیرا(  -یدداددای

تر شدیاری )تصدول تر شدیاری     وسئو یه تجرتیی وهیدم(   

 وددان )یخصددیص  وددان ردد     تر شددیاری(   ااددا روش

 اادا  آودو ش وستقیم  یخصیص  ودان رد     ااا آوو ش

و بد  یدادگیرا  سضدا     ی دوتن  ر  سضا(  سضا )یروستقیمغ

وح  تجرت( و ووتد و و دار  )و دار  سی یکدی یدا      ی وتن ر 

ی اصدر ت تشداسی در   . ت ده    و ار  وجدا ا( یروجا اغ

رناودد  در ددی ترتئدد  شددد  یو دد   وقایسدد  رددا ی اصددر ر
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  تیدن  گان  ن ی اصر  ت ج ی ررناو  در ی  پردت تن ی نظر

(Klein)  ت در  گان  د ی اصر و (Akker)    در اشده ودورد

ی صدر ضدرورت و نیدا  ی هدا ی صدرا       ا شوشانی دترد و

ت در  ئ  شد  یو    تیدن و  تت ه    وضاف رر ی اصر تر

ت تخرتج شد  ت ه    تین ی صدر نید  در ردین ی اصدر     

رد  لشدم    (Hilda Taba) ترتئ  شد  یو د  اییددت یاردا   

 اادا  وؤ فد  در تین رت تا ش ا دایی ی اصدر و    .خورد یو

تصیی ررناو  در ی یرریه شهروند جهانی  تین توکدان رت  

 د  در جهده یو ده   ش ا دایی        د یوررتا وا سرتام 

ا آوو شدی ودریب    ادا  درک سها یهو  و ا ب ااا روش

ا وفیددا  اا را ررناو  در ی یرریه شهروند جهانی  گام

 رردتشت  شود.

 د    ییادا  روش ینیدر  و ا دب یکی ت  در تین تریباط 

ررناودد  در ددی یرریدده  تادددتف در پیشددبرد  یوتنددد یودد

آوو ش سیسف  ر   وتق  شود شهروندا جهانی وث ر ث ر 

 یددش ن ر ددا رددر نظددر  لرت دد ت دده   )سبددک(  ود ددان

(Lipman) تین ت ه  د    ادف ی د  تین نوع ت  آوو ش

 ,Goldingد    لیون  سکر    دد ) ر   ود ان   ک   

 ردر نظدر قائددا    تیدن روش ر دا  ت  دییر تاددتف   (.2009

رهبود یوتندایی یهقد   پدرورش یفکدر تنتقدادا         (2004)

 اادا  وهدارت رش ختقیده  پدرورش درک تختقدی     پرو

 ,Ghaedi) ت ده  تریباطی و رشد سدردا و ویدان سدردا   

  دد  ادددتیتی و ا کددارتن طددور ا ددان. ا چ ددین (2004

 ردا   ود ان  اررت سیسف  ةررناو" تند دتشت ریان  (2010)

 د    ووضدویایی  پیرتودون  جذت  ا اوشیر سرصه تیجاد

 پدرورش    یدتو  ردر  خود داخت   درگیدر  رت ک ود ذان

 یدأویی   یفکر و جر ر  وسائ   ارو یه   و یفکر قدرت

 در  فایده  تحسداس  وشدار تی   یفکدر  وستدل  ادتور

 و شد  تختقی پذیرا یهوسئو و  اا ید ت پرورش و یو ید

 Hedayati et) "شود یو ک ود حقارت تحساس ت  وان 

al, 2010: 129).    وقددم  یبدی خطدر تین رت دتا نداجی و 

 در یفکدر  وض  تصتحررناو  رت  تین ادف تو ین( 2010)

 نظدام آوو شدی   رد   تندیشد   ی صر  ردن وترد ودترس و

 ادتورت تدالل و       د یو  هی ررناو  تین ؛دتن د یو

 یفکدر  یقویده دادد.   یداد  تسدرتد  رد   دورتن  ود ی ت  رت

 ت  یکدی  دودک   وسئوالن   یفکر و ختق یفکر  اتنتقاد

 شدهروندتنی  یرریه  یتاًنها ت ه. ررناو  تین تصیی تادتف

 دقیدد   خودآگددا    نفدد  یدد تدترتا  خردو ددد

 وحقد    و تجت دایی   تختقدی  ر   حداظ  پذیر یهوسئو 

 شدود  یود  اپیییدر  ررناود   تیدن  در و تقد خود و و تقد

(Naji & Khatibi, 2010: 125.)  در تیددن تریبدداط 

پددووا   یجدد درنتنیدد   (Constantineaut)  انسدتانتین 

ه در  ود ددان ت  ووضددوع پیشددییرا ت  خشددون خددود رددا

ررناودد  سبددک "ریددان  ددرد  دد :  سیسددفی؛ طریدد  یفکددر

 "آودو ش شدهروندا و تخدتق ت ده     ٔیو ش ینیر و ا ب

(Constantineaut, 2005; as cited in Tajali Nia, 

یددن ررناودد  ردد  جهدده وجددود ت ر دداررتین ؛ (451 :2014

وشدتر ی  د  ردا ررناود       اادا  وؤ ف و تادتف   ار رداا 

یوتندد یکدی ت     هدانی دترد ودی  در ی یرریده شدهروند ج  

و ا ددب جهدده یرریدده شددهروندتن  ااددا روشتر تراددا و 

   ت  طرید    ییاا وهارترسیارا ت   لرت   جهانی راشد.

 دروتقد    شود یوررناو  آوو ش سیسف  ر   ود ان یقویه 

است د    وحورااا تصیی یرریه شدهروند   ییاا وهارت

 دا د. جهانی رت یشکی  وی

  سرتی دا شدن یجهان    پدیدراید تشار   رد   یتاًنها

یأثیر خود رت رر رسدیارا ت    ت ه و تین پدید  ی ناپذیرگر

یرریه گذتشت  و خوتاد گذتشه؛  و   یهییمت ج ی  اا حو  

وقاریدد  نااوشددیارتن   رددا  اجددا ردد ر دداررتین رجا دده  دد  

در ددی  ررناودد رددا طرتحددی  وخصوصدداًی هیدددتت ال م و 

 د    ترتددتیی  وقطد  رخصدو  در   و ا ب در تین رت دتا 

ضد ن    شدا ی  شخصدیتی تسدرتد ت ده     یراگ شک دور  

  و ررخوردترا ت  شهروندتنی جهدانی   سب دتن  جهانی

رشدردت یم. در تیدن   ا رووی نید   اا حف    ن و تر ش ر 

 یانوتصدد و  گدذترتن  یا ه     گردد یورت تا پیش هاد 

 ضدرورت  ر جدیه ریشترا  ری ا در ی ترتدتیی را ررناو 

 اادا  ررناود  ا چ دین  ؛ ر یرندد یرریه شدهروند جهدانی   

یوج  ر  تین ررناو  در ی یدترک دیدد    جههو سج ی 

در رت دتاا   در ی او تین ررن ةت  ی اصر  شف شدشود؛ 
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؛ در رددد  ی ددد  آیدددد تا ی ددد ره ةت دددتفادیو ددده  آن  

 وحتوتا  تب در ی دور  ترتددتیی   ات دور  ااا ارا نیر

 یرریه شهروند جهدانی  ااا یوگیوو    وفاایماا وؤ ف ت  

وهی دان در   ااا یستییشاو ا بی ر  ی   آید؛  ةت تفاد

تریباط را تور یرریه شهروند جهانی را ت دتفاد  ت  یددتریر   

آوو شدددی  اادددا دور  ت ج یددد   آوو شدددی و ا دددب 

تس تی  پیدت   د؛ و ت   حاظ  یر داختی و    خدوه ض ن

یهید    ردا  و سضداا آوو شدی نید       ودوتد یوج  رد  و دار   

توکانات و ا ب آوو شدی و یددترک سضداا وطیدو  در     

یددتریر ال م   رت تاا رهسا ا آوو ش شهروندا جهدانی  

 تندیشید  شود.
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