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  ديباچه

ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  موسسه پژوهش و برنامه
اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش

توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  -1هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت
نفعان در سطح خرد  ش عالي به ذيانتقال و اشاعه دانش آموز-2حوزه آموزش عالي 

هاي آموزش عالي قرار داده است. در  پژوهي و تحليل سياست سياست - 3و كالن 
اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، موسسه تدوين گزارشهاي تخصصي كه 
رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرحهاي پژوهشي به كار 

  گرفته است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  شامل گزارشمجموعه حاضر 

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره 1397
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي نظير:  ها طيف وسيعي از چالشها و دغدغه گزارش

رسي، منابع ريزي آموزشي و د مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
مالي و انساني، بين المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين 

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و موثر در  گزارش

آموزش عالي كشورمان در سطح خرد  ريزي جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب نظران آموزش عالي به 
مشاركت در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را 

  در خصوص هر يك از گزارشها به اين موسسه ارسال نمايند.
  

  رضا منيعي
  پژوهشي موسسهمعاون 
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  چكيده

  .شده است بررسي بخش چهاردر  رو پيشنوشتار  
  مقدمه  بخش اول:

طرح مفهوم شهروند جهاني انتظارات جديدي را از آموزش بويژه آموزش عالي براي 
در پاسخ به  سازد. هاي مختلف نمايان مي زمينهرفع نيازهاي فردي و اجتماعي در 

تا بتوانند  موسسات آموزش عالي در ماموريت خود، ارزيابي دوباره دارند اين پديده،
شان را بهتر آماده التحصيالنفارغ توانند ميبه اين سوال پاسخ دهند كه چگونه آنها 

 ).1390 ،(كشاورز اي در دنياي متغير امروز باشند كنند تا شهروند جهاني و حرفه
اي كه بازار  كارآمد براي نيازهاي جامعه تربيت نيروي انسانيآموزش عالي،  هدف

كار، موسسات و نهادهايش روز به روز تحت تاثير جريانات متحول كننده ناشي از 
هاي الزم  و نگرش ها ها، دانش جهاني شدن است؛ اين امردرگرو، لحاظ كردن مهارت

در  ).1389 (حكيم زاده، و مناسب به اين الزامات استبراي پاسخ دادن منطقي 
آموزش عالي، از برنامه هاي درسي به عنوان    هاي نظامبين تمامي عناصر و خرده 

نقش تعيين كننده زيرا  ،شود ميعنصر و به منزله قلب اين نظام ياد  ترين مهم
. كنند مي ايفاها  هاي دانشگاه رسالت راستاي تحقق اهداف و دري وغيرقابل انكار
هاي  رسالت ها برمبناي توجه به اهداف و دانشگاه درسي در هاي برنامهاهداف اساسي 

توسعه دانش،  تخصصي، عمومي، پرورش و هاي حيطهكلي آموزش عالي شامل 
حيطه آموزش  ).1387(خاقاني زاده ، فتحي،باشد ميمربيان  پرورش معلمان و

دانش از  ي توسعهتخصصي، پژوهشي و   هاي حيطهعمومي در آموزش عالي در كنار 
اين حيطه مختص يك موضوع از دانش بشري و اهميت بسزايي برخوردار است؛ 

هاي شخصي همچون خالقيت و  هاي علمي نيست و مربوط به پرورش قابليت رشته
ها و بررسي شهروندان متعهد و  هاي فكري،  انتقال ميراث فرهنگي و ارزش توانايي

درسي آموزش عالي را به  ي برنامهبخش عمومي  توان ميدر تعريف  ت.مسئول اس
 هاي درسكارشناسي تلقي كرد كه در كنار  ي دورهعنوان بخش رسمي از آموزش 

و   (عارفي شود ميدانشجويان به طور مشترك ارائه  ي تخصصي و اصلي به همه
هاي تربيت شهروند جهاني در برنامه درسي  شناسايي زمينه لذا ).1388 همكاران،
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ي ترين اهداف نظام آموزشدانشگاهي ،براي پرورش چنين شهرونداني، يكي از عمده
از اين رو در پژوهش حاضر، پژوهشگر  دهد. كشورهاي مختلف جهان را تشكيل مي

پويا تر  هاي برنامهبر آن است، زمينه هاي الزم را براي بررسي و سپس پيشنهاد 
 و م نمودتا دانشگاهها بتوانند جايگاه خود را در دنياي حاضر بعنوان مراكزفراه

براي تربيت شهروند جهاني حفظ نمايند و بر  پژوهش وتوسعه، دانش وهاي  پايگاه
  اساس ماموريت خويش بتواند جامعه را به سمت پايداري سوق دهد.

  
 شناسي  روش بخش دوم :

بنياد؛ الگوي اشتراوس كوربين استفاده  دادهپردازي  در پژوهش حاضر روش نظريه
شده است. اين مطالعه از طريق چهار منبع (ادبيات و مباني نظري، اسناد و مدارك، 

صورت   درسينظران) در حوزه برنامه نظرات صاحب سرفصلهاي دروس عمومي،
ساله  20(چشم انداز  و مدارك انتخابي ابزار مورد استفاده در قسمت اسناد گرفت.
قانون اهداف و وظايف سند برنامه ششم توسعه،  ،نقشه جامع علمي كشورايران، 

و سرفصلهاي دروس  ، تحقيقات و فناوري، سند تحول آموزش و پرورش)وزارت علوم
در قسمت نظرات صاحب نظران با استفاده از  عمومي تحليل محتواي كيفي و

، با چارچوب نمونه نظران صاحبمطالعه نظر  يافته است. در مصاحبه نيمه ساختار
از جامعه آماري  گزيني گلوله برفي، مند با استفاده از تكنيك روش نمونهگيري هدف

ريزي درسي و زبدگان در موضوعات مرتبط (تكنولوژي (متخصصان رشته برنامه
مديريت  فلسفه تعليم و تربيت و ريزي آموزشي، مديريت آموزشي،آموزشي،  برنامه

) داراي مدرك دكتري در رشته هاي فوق الذكر به عنوان ريزي آموزش عالي و برنامه
و آزاد اسالمي) ضمن استفاده از  ابزار  ضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتياع

هاي  نفر مصاحبه به عمل آمد. تجزيه و تحليل داده 32، از اكتشافيمصاحبه عميق 
گزيني نظري،  كدگذاري، تهيه خودنگاشت، نمونهي اساسي  اين مدل بر چهار مرحله

ها رسم نمودار و يا ارائه مدل استوار است و در نهايت نظريه اي بر خاسته از داده
رفتاري و اجتماعي آن توسعه يافته  هاي و زمينهدرباره فلسفه تربيت شهروند جهاني 

  و قابل مقايسه با آرا و نظريات موجود در متون و منابع ارائه شد.



   3  ها در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي جهاني شدن دانشگاه
  

 

  گيري و نتيجهبحث  ها، بخش سوم: يافته
  دهد: ميپاسخ  سوال پژوهش سهاين بخش به 

 برنامه  به مربوط اتيادب و ينظر يمبان در يجهان شهروند مفهوم ييبازنما .1
 است؟ چگونهدر ايران  يدانشگاه يدرس

در  يدانشگاه يدرس برنامه به مربوط اسناد در يجهان شهروند مفهوم ييبازنما .2
 است؟ چگونهايران 

 است؟ معنا چه به حوزه نيا نظران صاحب منظر از يجهان شهروند مفهوم .3
از تكنيك تحليل محتواي  ،به منظور پاسخگويي به دو سوال نخست پژوهش   

در واقع يافته هاي بدست آمده از مروري بر  كيفي استفاده شد. پاسخ سوال اول،
مباني و پيشينه نظري حاصل از فصل دوم است كه مي توان با تاكيد بيشتر به 

كرد. براي پاسخ به سوال اشاره  )تكاليف و هويت، مشاركت، حقوق(چهار عنصر 
هاي و سر فصل اي كيفي در دو سطح اسناد انتخابياز روش تحليل محتو ،دوم

هاي  گرفته شده است. بر اساس يافته مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، بهره
پژوهش، سطح مطالب مرتبط با جهاني شدن از بعد  كيفي، از درسي نسبت به 
درس ديگر از شدت و ضعف قابل توجهي برخوردار است. آنچه كه مسلم است اين 

ي هستند كه اغلب ارتباط كه اكثر مطالب مرتبط با مولفه هاي جهاني شدن، مطالب
جهاني شدن دارند و از وجوه ايجابي، سلبي و خنثي، مي  هاي مولفهغير مستقيم به 

 .توان ادعا نمود كه وجه خنثي بر ساير وجوه از سنگيني محسوسي برخوردار است
شماي بدست آمده پس از تحليل محتواي كيفي اسناد و سرفصل هاي دروس 

رد موجود به تربيت شهروند جهاني در ايران تلفيقي دهد كه، رويك عمومي نشان مي
و رويكرد نئوليبرال است. در  از رويكردهاي آموزش سياسي، مدني، انتقال فرهنگي

آزادي و مانند عدالت،   يهاي ي اسناد و دروس به  مولفهاه از سرفصلي يها بخش
اي مبهم و ه الملل و غيره اشاره شده كه از جمله واژه امنيت، حقوق و روابط بين

ها بويژه عدالت و آزادي و امنيت كه مفاهيمي  برانگيز هستند. تعريف اين مولفه بحث
اي بوده و از فردي به فرد ديگر تغيير كند. در  تواند بسيار سليقه انتزاعي هستند، مي

كه از مهمترين وظايف برنامه درسي شفافيت و پرهيز از تكثر و رويكردهاي  حالي
ه هريك ك آيد كه مفاهيم و مفروضات، مي هاي اسناد چنين بر فتهمتفاوت است. از يا
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شود كه شوند، با حفظ صورت به جامعه ايراني وارد مي خوانده مي» عنواني«به يك 
اين ورود خود در اثر عوامل گوناگوني چون مناسبات علمي، ارتباطات اينترنتي، 

در ايران تنها با حفظ صورت  كه افتد. اما اين عناوين اي و غيره اتفاق مي ماهواره
گيرند. يكي از نكات  مهم  در جامعه ايراني مفهوم جديدي به خود مي ،اند وارد شده

شدن است.  الملليشدن و بين و قابل توجه در تحليل اسناد، عدم تمايز بين جهاني
المللي شدن است. بر اساس،  اسناد شدن زيرساختي براي بين كه كه جهاني در حالي

آموزش بايد شهروند  ،ستي و چشم اندازهاي مختلف در امر تعليم و تربيتباالد
ايراني تربيت كند. در نهايت براي پاسخ به سوال سوم،  -جهاني با هويت اسالمي

در تربيت  هاي موجود هاي پژوهش نشان دهنده ناكارآمدي و ضعف برنامه يافته
علّي نظير ناكارآمدي  از برخي از شرايط اين مسئله متاثر شهروند جهاني است.

 هاي دروس، ضعف ديدگاهي موجود به تربيت شهروند جهاني، محتوي و سرفصل
كيفيتي تعامالت و ريزان درسي و ضعف استادان و بي ضعف طراحان و برنامه

ضعف فرهنگ حاكم بر  ،مناسب ميان دانشجويان است.همچنينناهاي  همكاري
درسي دانشگاهي از  ضعف برنامه و آموزش عالي، مسائل مربوط به ساختار سياسي

 ، عوامل فرهنگي ونظام آموزشي اي موثر بر اين ناكارآمدي است. جمله عوامل زمينه
گري است كه عدم تربيت شهروند جهاني از طريق  اجتماعي شرط مداخله

نظران حاضر در پژوهش بر اين  كند. صاحب درسي دانشگاهي را تشديد مي برنامه
ري مفهوم شهروند جهاني از طريق آموزش عالي بنا به گي نظر هستند كه شكل

ها و راهبردهاي موجود در آموزش  و با توجه به استراتژي داليلي كه از نظر گذشت
هاي موجود كه مانع  ترين استراتژي ها معتقدند از مهم دهد. آن رخ نمي ،عالي ايراني

 مبتني دروس گريبازن عدم ناكارآمد، آموزش شود، تمركزگرايي، وقوع اين امرمي
راهبردهاي موجود پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي،  است. بربازنگري رويكردها

توان به، عدم ترويج  ترين آنها مي آورد كه از مهم اقتصادي را به وجود مي و آموزشي
آموزشگر به جاي نقد آموزش...)، عدم تفكر  (نقد تفكر سيستماتيك و انتقادي

 وجود عدم وپژوهي و آموزش پايدار  پلوراليسم فرهنگي(كثرت گرايي)، فقدان آينده
  كرد.اشاره بازاركار جهاني 
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  در سه بعد پيشنهادها : بخش چهارم
  نفعان و برنامه درسي) گذاري، ذي (سياست

  سكانداري به سوي تسهيل تحول نقش نهادهاي حكومتي در آموزش عالي از
 كنندگي وافزايش امكان خود سازماندهي در جايگاه ناظر و نماينده مردم.

  بازتعريف، تبيين و كاربست فلسفه آموزش و آموزش عالي بر مبناي تفاهم و
 خردجمعي جامعه علمي ايران و الگوي توسعه ملي مشخص

 ذاران و خبرگان درگير كردن تمامي ذي نفعان مانند نهادهاي مرتبط، سياستگ
آشنا با فرهنگ موجود و اعضاي هيات علمي به منظور لحاظ كردن مفاهيم 

 هاي درسي عمومي موجودجهاني شدن در برنامه
 گسترش  مسير تمركززدايي و بهبود هماهنگي ميان ذينفعان مختلف در

 سازي در سطوح استاني و محلي  ظرفيت
 هاي روش تدريس و ويژگيسه جهت اهداف،  بازنگري كلي دروس عمومي در

فردي اساتيد با تمركز بر درك ضرورت آموزش دروس عمومي در اثربخشي 
 تربيت شهروند جهاني

 المللي،هاي فرهنگ قومي، ملي، دانش سياسي و بين ارتقاء جايگاه آموزه 
روش  اجتماعي، با تاكيد بر -هاي اقتصادي و صالحيت هاي فردي مهارت

  .عالي كشور درسي آموزش رنامهب هاي آموزش آنها در سرفصل
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  بخش اول: مقدمه 
، ايران، از 2015در سال  1بندي ارائه شده از سوي موسسه لگاتيومبر اساس رتبه

جهان قرار  106كشور مورد بررسي، در جايگاه  142بندي كلي در بين  نظر رتبه
گرفته است. در اين سال، كشور نروژ همانند ساليان پيش در جايگاه نخست جهان 

در جايگاه نخست منطقه خاورميانه و  30و كشور امارات متحده عربي با كسب رتبه 
هاي  اي ايران در زمينه هر يك از شاخص اند. وضعيت رتبه گرفتهقرار   شمال آفريقا

  گانه فوق در جدول زير آورده شده است. هشت
  

   2015گانه در سال  هاي هشت اي ايران در شاخص وضعيت رتبه
 )2015ايران ( 

 رتبه در جهان ها شاخص

 105 اقتصاد
 92 كارآفريني و فرصت

 122 حكمراني
 65 آموزش
 67 سالمت

 120 ايمني و امنيت
 131 آزادي فردي 

 115 سرمايه اجتماعي 
 106 بندي كلي رتبه

  ها: سايت موسسه لگاتيوم) (منبع داده
  
شود بهترين رتبه ايران در شاخص آموزش است.  همانطور كه مشاهده مي   

كشورهاي مورد بررسي  تيومهاي فوق گوياي اين واقعيت است كه موسسه لگا داده
را از نظر پاسخ و خروجي آنها به چهار مجموعه كشورهاي پايدار، نسبتا پايدار، 

                                                                                       
1. Legatum 
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نسبتا ناپايدار و ناپايدار تقسيم مي كند. ايران در زمره كشورهايي با پاسخ و خروجي 
نقش دانشگاه ها در آموزش پايدار به  ).2015گيرد (لگاتيوم،  نسبتا ناپايدار قرار مي

رويكرد نقادانه به پنداره ها و عملكردهايي كه به ناپايداري كنوني انجاميده  دليل:
است؛ مفهوم سازي و توليد دانش و مهارت هاي نوين همسوبا پايداري؛ ترويج و 
انتشار دانش در حال تحول پايداري در ميان جوامع؛ و سرانجام پرورش تفكر نقاد و 

گان خود كه دروندادهاي تمامي آفرينش گرانه (خالق) در ميان دانش آموخت
-آموزش) 725: 1392يابد (جاوداني، منفرد، نهادهاي آموزشي، اهميت فزونتري مي

تواند  بايست به سمت پايداري در حال حركت باشد. آموزش هنگامي ميعالي مي
رويكردها، سياست، اقتصاد و تمامي  ، ساز پايداري باشد كه مفاهيم، برنامهزمينه
داف آموزش و آنچه را كه به رفتار كنوني ما انجاميده است، مورد ها و اهبنيان

در بين تمامي عناصر  ).724: 1392بازكاوي و بازانديشي قرار داد (جاوداني، منفرد؛
ترين عنصر و به هاي درسي به عنوان مهمهاي آموزش عالي، از برنامهو خرده نظام

كننده و غيرقابل انكار در راستاي  نقش تعيينزيرا  شود، ميمنزله قلب اين نظام ياد 
هاي دقيق و  كنند. عدم توجه و بازبيني تحقق اهداف و رسالتهاي دانشگاهها ايفا مي

تواند يكي ازداليل عمده نارسايي آموزش  هاي درسي ميمداوم نسبت به برنامه
هاي الزم رابراي بررسي و سپس ارائه  اي باشد به همين دليل بايد زمينهدرهرجامعه

هاي پوياتر فراهم نمود تا دانشگاهها بتوانند جايگاه خود را دردنياي حاضر رنامهب
هاي دانش و پژوهش و توسعه، براي تربيت شهروند جهاني بعنوان مراكز و پايگاه

هاي درسي دردانشگاهها برمبناي توجه به اهداف  حفظ نمايند. اهداف اساسي برنامه
هاي، تخصصي، عمومي، پرورش و توسعه ورسالتهاي كلي آموزش عالي شامل حيطه

  ).11: 1387باشد (خاقاني زاده ، فتحي ، دانش، پرورش معلمان و مربيان مي
حيطه تخصصي: اين حيطه تحت عنوان تربيت تخصصي يا پرورش نيروي انساني 

شود و از آنجا كه اين حيطه متخصص و مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه بيان مي
  هاي تحصيلي متفاوت است. در رشتهويژه و تخصصي است 

حيطه پرورش و توسعه دانش : اين حيطه در راستاي يكي از رسالتهاي مهم 
دانشگاهها يعني توليد و توسعه دانش بر مبناي انجام پژوهش توسط متخصصان 

هاي درسي در دانشگاهها در كليه مربوطه مي باشد. لذا يكي از اهداف عمده برنامه
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اين حيطه و سازماندهي عناصر در اين راستا و پرورش سطوح آن توجه به 
  ها مي باشد.پژوهشگران شايسته در همه تخصص

حيطه پرورش معلمان و مربيان : هر چند كه اين حيطه جزيي از حيطه اول به 
تر ساختن جايگاه آيد، ليكن بدليل اهميت نقش آن و در نتيجه مشخصشمار مي

  آن را به عنوان يك بعد مجزا مطرح  هاي درسي دانشگاهيآن در برنامه
  سازند.مي

  حيطه آموزش عمومي: اين حيطه مختص يك موضوع از دانش بشري و 
هاي علمي نيست و مربوط به پرورش قابليتهاي  شخصي همچون خالقيت و رشته

تواناييهاي فكري، انتقال ميراث فرهنگي و ارزشها و بررسي شهروندان متعهد و 
 ).102:  1998،  2مسئول است (سدلك

هاي تخصصي، پژوهشي و حيطه آموزش عمومي در آموزش عالي در كنار حيطه
ي دانش از اهميت بسزايي برخوردار است؛ خصوصا در دنياي كنوني كه بيش  توسعه

از پيش نياز به دانش آموختگان داراي اطالعات و مهارت هاي عمومي، توانمند در 
- ي راهات موثر، تجزيه و تحليل مسائل و ارائهدسترسي به اطالعات، برقراري ارتباط

شود. در اين المللي احساس ميها، تفكر خالق و شناسايي محيط ملي و بينحل
ي درسي آموزش عمومي مورد بررسي قرار گرفته است. اين ي برنامهپژوهش، حيطه

حيطه شامل مولفه ها و اهدافي است كه به يك رشته خاص علمي تعلق ندارند. 
ابعاد آن از حيطه هاي متفاوت دانش بشري شكل گرفته است، ولي همان  گرچه

ي خاص دهد، خاص فراگيران يك رشتهطور كه عبارت آموزش عمومي نشان مي
توان علمي نيست و براي همه دانشجويان در نظر گرفته شده است. در تعريف مي

ز آموزش عالي را به عنوان بخش رسمي اي درسي آموزشبخش عمومي برنامه
ي هاي تخصصي و اصلي به همهي كارشناسي تلقي كرد كه در كنار درسدوره

  ).95: 1388زاده؛ شود (عارفي، قهرماني، رضاييدانشجويان به طور مشترك ارائه مي
نگاهي گذرا به سابقه نظام آموزش عالي كشور و توجه به تحقيقات انجام شده در 

هاي نظري و عملي حاصل از اين ه آموختهاين زمينه، بيانگر اين واقعيت است ك

                                                                                       
2. Sadlak 
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ها در جهت پرورش شهروندان جهاني با  واقعيات موجود در خصوص آموزش
شهروند جهاني كشورهاي پيشرفته جهان تفاوت دارد. نظام آموزش عالي در سطوح 

ي بين المللي و ملي، با رويكرد تلفيقي در پي تحقق بخشيدن به استعدادهاي بالقوه
و  حمديدر تحقيقي (به رفع نيازمنديهاي اجتماعي است.  آدمي و كمك

در كالن   ها در بهبود آموزش شهروندي) به ارزيابي عملكرد دانشگاه1392همكاران،
هاي دهد: مولفه نتايج حاصل از اجراي تحقيق نشان مي .شهرهاي كشور پرداختند

فرهنگي،  استقالل شخصي، آگاهي از مسائل جهاني، تساوي جنسيت، تنوع و چند
هاي اخالقي، آگاهي از دموكراسي، صلح و حل تضادها، ارزشهاي شهري، ارزش

هاي  ها مربوط به كار و ارزشمحيط زيست، هويت ملي و وطن پرستي، ارزش
خانوادگي در رتبه اول تا دوازدهم قرار دارند. دانشگاه ها در ايجاد زمينه هاي 

هاي اصلي ي جنسيت از مولفهاستقالل شخصي، آگاهي از مسائل جهاني و تساو
هاي آگاهي از كرده اند. اما در زمينه مولفهآموزش شهروندي بسيار عالي عمل

هاي هاي مربوط به كار و ارزشمحيط زيست، هويت ملي و وطن پرستي، ارزش
در  )1388عارفي و همكاران (از طرفي اند.  نموده خانوادگي بسيار ضعيف عمل

-ي درسي دروس عمومي دوره تحقيقي به بررسي ضرورت وراه كارهاي بهبود برنامه
ي كارشناسي از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

عالي از ي درسي عمومي آموزشپرداختند. نتايج حاكي از آن است كه وجود برنامه
محتوايي براي  –ه كارهي موضوعي ديدگاه دانشجويان و استادان ضروري است و را

ي درسي عمومي آموزش عالي، از اولويت بيشتري برخوردارند. درعرصه بهبود برنامه
) در تحقيقي با نام شهروند جهاني كليدي 2014و همكاران ( 3استونر المللي بين

عالي به اين نتايج است براي امنيت سالمت جهاني و با تاكيد بر نقش آموزش
اگر چه مسئوليت فردي بسيار سخت است اما به تنهايي موثر نيست. هر رسيدند كه 

ببرد. يك فرد بايد خود را در جايگاه جهاني تصور كند تا به اهميت سالمتي پي
شهروند جهاني كسي است كه: الف) آگاه به مسائل جهاني باشد، ب) مسئوليت 

تحقيقي با عنوان  ) در2014(4اجتماعي را بداند و ج) مسوول شهري باشد. گوردون
                                                                                       
3. Stoner 
4. Gordon 
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انجام » المللي و يكپارچگي در برابر آموزش شهروند جهانيكالس درس روابط بين«
هاي را داده است كه در اين تحقيق دانشجوياني كه خارج از كشور رفتند و هزينه

شان بر محور تربيت براي تحصيل پرداخت كردند و ادعا دارند كه برنامه درسي
اند. باشد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتهنجارها ميشهروند جهاني مطابق با ه

  هايي كه روابط نتايج حاكي از اين است كه در بسياري از دانشكده
هاي دسته جمعي و گروهي كه توانيم مقدار بيشتري از بحثالمللي دارند ما ميبين

ري تجارب برون مرزي را اشاعه مي دهند ايجاد كنيم و تا حدودي به اهداف يادگي
) در تحقيقي 2014و همكاران ( 5خاص تربيت شهروند جهاني نائل شويم. اسپاراپاني

شود برنامه  درسي جهاني چيست؟ فهم و مقايسه تدريس و كه اينگونه آغاز مي
ياددهي در كشورهاي آمريكا، تايوان، هند و مكزيك را بررسي كرده اند به اين نتايج 

ه تدريس و ياددهي فعاليت هاي پيچيده اي اند كه: محققان معتقدند كدست يافته
است كه شامل مضامين و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي است. فشارها و تضادهاي 

المللي در حال افزايش است. اين تحقيق يك هاي بيناجتماعي با توجه به رقابت
بحث جهاني از بين الملل سازي در آموزش را از طريق مقايسه و تجزيه و تحليل از 

آموزش رايج درباره دروس (رياضيات، علوم و تكنولوژي) در ايالت  متحده  مباحث
  سازد. آمريكا، مكزيك، هند و تايوان را تشريح مي

  
  
  
  

                                                                                       
5. Sparapani 
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  روش شناسي :  بخش دوم
-نوع داده پژوهشهاي كاربردي و با توجه بهپژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع 

و از روش  ، ماهيت و موضوع مورد مطالعه ازرويكرد كيفيهاي گردآوري شده
محتواي كيفي از نوع تماتيك بهره برده است. حتحقيق نظريه داده بنياد و تحليل 

  در ادامه هريك از روش هاي بكار رفته به اختصار توضيح داده مي شود.
  

  تماتيكتحليل كيفي از نوع تحليل محتواي 
 هاي كيفي، تحليل موضوعي يا تماتيك هاي تحليل داده ي شيوه از آنجا كه در همه

ها) از اهميت زيادي برخوردار  بندي داده بندي و سنخ (در قالب طبقه بندي، شاخص
هاي  هاي تحليل داده ترين و پركاربردترين روش متعارف است، اين نوع تحليل از

گيرد. تحليل  ها تحليلي نيز مورد استفاده قرار مي در ساير رهيافتكيفي است كه 
تواند در  موضوعي يا تماتيك ضمن اين كه خود يك روش مستقل تحليلي است، مي

ي  هاي تحليلي ديگر نيز به كار رود. اين نوع تحليل مخصوصا در نظريه روش
در روش تماتيك يا  هاي مورد تحليلاي از اهميت زيادي برخوردار است. داده زمينه

اي متني شده  هاي مشاهده ها و داده هاي متني، مصاحبه موضوعي شامل داده
با اين هدف   ها تحليل تماتيك عبارت است از عمل كدگذاري و تحليل داده هستند.
ي اول به دنبال الگويابي در  اين نوع تحليل در وهله گويند. ها چه مي كه داده

يا موضوعي از  ها به دست آمد، بايد حمايت تمي ي از دادهزماني كه الگوي هاست. داده
  ).66: 1392گيرند (محمدپور، ها نشات مي ها از داده آن صورت گيرد. به عبارتي تم

از تحليل محتواي كيفي تماتيك هاي دروس عمومي  تحليل اسناد و سرفصل   
چگونگي تعريف و اين روش مبتني بر يافتن مفهوم در متون انتخابي و  استفاده شد.
هاست. اين تعاريف و بازنمايي گاه در نگاهي نخست قابل تميز دادن  نمايش آن

نيست. از اين رو تحليل محتواي كيفي به عنوان ابزاري كه به پژوهشگر كمك مي 
هاي مختلف آن در جريان است را  چه در اليه كند تا بتواند با واكاوي مداوم متن، آن

   .به نمايش بگذارد
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  اي)(نظريه زمينه ري داده بنيادتئو
نظران استفاده شده  براي فهم و تفسير و تحليل نظرصاحب اي از روش نظريه زمينه

تحليل و نظريه نهايي با يكديگر در  ها، اي، گردآوري داده است. در نظريه زمينه
اي كه از قبل در ذهن دارد شروع  اند و پژوهشگر كار را با نظريه ارتباط تنگاتنگ

گذارد تا نظريه از درون  كند و مي كند، بلكه كار را در عرصه واقعيت آغاز مي نمي
). استراوس و 2013(اشتراوس، كوربين پديدار شود كند، هايي كه گردآوري مي داده

كه از سنت كيفي آمده بودند اشاره به اين موضوع داشتند  همكار، بعدي او كوربين
ها سيستماتيك  به كار گرفته شود، دادهكه، جي تي ام حتما الزم است به صورت 
از   نيز دست آخر در چارچوب  يك مدل در چند مرحله كد گذاري  بشوند و نتيجه

روش و فن مشخصي   پيش تعيين شده يكنواخت مرتب و بازنمايي شود. محقق بايد
و انتخابي به     مندي را (باز، محوريبراي تحليل در پيش بگيرد و كدگذاري مرحله

 ارائه كند.  ا در بياورد و حساب كار نهايي خود را در الگوي پارادايمي يكسانياجر
اگرچه از مفهوم اشباع كنندگان  مشاركت تعيين تعداد  براي )1395 ،(فراستخواه

دليل تاثير ساير عوامل تكيه صرف شود، به استفاده مي )1985 (لينكن، گوبا، ياتكرار
هميشه با توجه به الزامات زمان و منابع عملي و بر رسيدن به اشباع امكان دارد كه 

بنابراين، برخي از روش شناسان درباره تعيين  ).2006 (سيدمن، بينانه نباشدواقع
. با )2010(ماسون، اند هايي كرده كنندگان، در پژوهش كيفي توصيهتعداد مشاركت

تعداد در اين ترين پايان نامه دكتري به اين نتيجه رسيد كه متداول 560بررسي
صاحب نظر، با چارچوب 32مورد است. در مطالعه حاضر از 30و  20ها  پژوهش

، از جامعه 6گزيني گلوله برفي نمونه گزيني هدفمند با استفاده از تكنيك روش نمونه
ريزي درسي و زبدگان در موضوعات مرتبط  آماري متخصصان رشته برنامه

فلسفه تعليم و تربيت  مديريت آموزشي،ريزي آموزشي،  برنامه تكنولوژي آموزشي،"
الذكر هاي فوقداراي مدرك دكتري در رشته عاليريزي آموزش مديريت و برنامه و

                                                                                       
مستلزم استفاده از مطلعين يا مشاركت كنندگان اوليه براي شناسايي موارد اضافي است كه ممكن است به  6.

تدريج در مطالعه به كار روند. اين راهبرد نمونه گيري رهيافت مناسبي است براي يافتن مطلعين كليدي پر 
داند؟ شما چه كسي پيشنهاد مي  اطالعات كه با ذكر سوال هايي چون : چه كسي ديگري در اين مورد زياد مي

  )  6،2005توان دست يافت (برنز و گروف كنيد؟ از نمونه اي به نمونه كليدي ديگري مي
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علمي دانشگاه هاي دولتي  و آزاد اسالمي شهر تهران به به عنوان اعضاي هيات
 ،20سال و داراي مرتبه علمي استاديار 50,5زن با ميانگين سني  8مرد و  22تعداد 

ضمن استفاده از  ابزار مصاحبه عميق اكتشافي نيمه ساختمند، " 3، استاد 9نشياردا
 منظر از يجهان شهروند مفهوم "مصاحبه به عمل آمد. محور كلي سواالت مصاحبه 

تمام مصاحبه ها  به صورت "آنها بويژه در حيطه برنامه درسي دانشگاهي در ايران
ها  نيز بر اساس . تحليل دادهكامل  ضبط و سپس به صورت متني پياده شدند

ها، دسته بندي، كدگذاري و مقايسه مداوم صورت گرفت.  ور شدن در داده غوطه
گانه كدگذاري باز، محوري و گزينشي استفاده  ها از مراحل سه براي كدگذاري داده

ها و تحليلها از معيارهاي  گذاري بر يافته براي مشروعيت بخشي و صحه شد.
پذيري لينكلن و كوبا استفاده پذيري و تصديق پذيري، اطمينانلباورپذيري، انتقا

شد. به منظور تضمين باورپذيري در مرحله كيفي از روش بازبيني اعضا استفاده 
شد. در اين خصوص، تمام مضامين استخراجي و تفسيرهاي صورت گرفته و معرف 

بيني شد. به بودن تفاسير و مضامين، در يك فرايند دوطرفه بين نگارندگان باز
پذيري تالش شد تا تمام جزئيات مربوط به مفاهيم و مضامين منظور تضمين انتقال

اصلي و فرعي و همچنين نمونه گزيني هدفمند و اقدامات صورت گرفته براي 
در خصوص قابليت اتكا و  رو تشريح شود. نظران و موانع پيش دستيابي به صاحب
تالش شد تا با توجه به ادبيات و ديدگاههاي هاي پژوهشي نيز  اطمينان به يافته

تعداد  كنندگان وجود دارد،گزيني و تعداد مشاركتمختلفي كه در خصوص نمونه
نظران براي مصاحبه به روش هدفمند و گلوله برفي انتخاب  صاحب مشخصي از

   شوند.
   



  شناسي دوم: روشبخش   16

  تصوير شماتيك فرايند انجام پژوهش
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  ها  بخش سوم:يافته

پردازيم كه در اين پژوهش با استفاده از  هايي مي در گفتار حاضر به توصيف داده
دست  و تحليل محتواي كيفي به تحليل اسنادروش مصاحبه (حضوري و كتبي)، 

گيري مفهوم شهروند جهاني  شكلچه منجر به اند تا بتوانند در كنار يكديگر آن آمده
  در برنامه درسي دانشگاهي ايران شده است را توصيف نمايند. 

  

  
  

بازنمايي مفهوم شهروند جهاني در مباني نظري و ( به دو سوالبه منظور پاسخگويي 
بازنمايي مفهوم شهروند و  ادبيات مربوط به برنامه درسي دانشگاهي چگونه است؟

هاي دروس عمومي مربوط به برنامه درسي دانشگاهي  سرفصلجهاني در اسناد و 
 كنيم. ) از روش تحليل محتواي كيفي استفاده ميچگونه است؟

هاي بدست آمده از مروري بر مباني و پيشينه نظري  در واقع يافته ،پاسخ سوال اول
توان با تاكيد بيشتر اشاره به اين موضوع كه مفهوم  ) كه مي1(جدول  حاصل است
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شهروند جهاني در دوره پسامدرن شكل گرفت و چهار عنصر هويت، مشاركت، 
  ). 1تكاليف از عناصر شاكله مهم اين مفهوم است (شكل حقوق و
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  هاي بدست آمده از مروري بر مباني و پيشينه نظري پژوهش : خالصه يافته1جدول 
  رديف مولفه اهداف برنامه درسي

 شناخت پيامدهاي توسعه پايدار

ش
دان

 

1 
 2 آشنايي با محيط زيست و منابع طبيعي و نحوه محافظت از آنها

 3 هاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطاتآشنايي با روش
 4 آگاهي از مسائل ناشي از تنوع فرهنگي در ممالك دنيا

 5 الملليآگاهي از هويت و مسئوليت خود نسبت به افراد در جوامع محلي و بين
 6 روانشناسي و سياسي) جهاني همگام با رشد مسائل (اجتماعي، فرهنگي، درست از اتفاقاتدرك 

  آشنايي با ويژگي هاي شهروند جهاني
  پذيري در خصوص آينده جهان از ابعاد مختلفمسئوليت

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري ارتباط موثر
  متعهد به برابري و عدالت اجتماعي

  تعارض و متعهد به صلح و مسالمت جوييتوانايي رفع 
  متعهد به رشد و توسعه پايدار و حفظ محيط زيست

  مشاركت در اجتماع در سطح محلي، ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون
  آگاهي و احترام به ارزشها، عقايد و حقوق ديگران

  المللي هاي بينشناخت نظام
  داراي نگرش جهاني و دموكراتيك

  هاي نوين اطالعاتيتوانايي به كارگيري فناوريآگاهي و 
  شناخت وابستگي متقابل و گرايش به تشكيل جامعه بشريت
  يادگيري براي شناختن، عمل كردن، زيستن و باهم زيستن

  هاداراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل كردن مسئوالنه در همه جنبه
 داراي عزت نفس و هويت ملي و جهاني

7 

 ه اهميت موضوع صلح در جهانآگاهي نسبت ب

 نگرش

8  
 9 پرورش قوه قضاوت صحيح و روحيه علمي در دانشجويان

 10 تقويت درك زيبا شناختي نسبت به جهان
 11 تقويت نگرش دموكراتيك در دانشجويان

هاي مربوط به برابري، عدالت اجتماعي، فراهم نمودن بستر براي شركت در بحث
 12 حقوق بشر و مسائل اجتماعي 

احساس درك هويت، عزت نفس و اعتماد به اينكه مردم مي توانند در جهان تغيير 
 13 ايجاد كنند

هاي پيچيده انساني و آمادگي براي سازگاري با سبك حساسيت و آگاهي به محيط
 14 زندگي در جهان در حال تغيير

تقويت احساس كمك به ايجاد يك جامعه مبتني بر عدالت و پايدار از سطوح محلي 
 15 و جهاني

 16 ها و فرهنگ هاي جهانگذاري به تنوع زباناحترام و ارزش
قابليت تفكر در سطح جهاني و در نظر گرفتن مسائل از ديدگاه هاي مختلف ( 

 اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي)

 مهارت

17 
 18 توانايي برقراري ارتباط و همدردي با مردم در سطح محلي و جهاني

 19 تقويت رهبري موثر، همكاري و مهارت كارگروهي
 20 استفاده از راهبرد حل مساله در برخورد با چالش هاي زندگي

 21 مهارت استفاده از فناوري اطالعات و كاربست آن از سوي دانشجو
 22 هيجانات و استرسمهارت مقابله با 

 23 مهارت استفاده از تفكر انتقادي
 24 ارائه و استفاده از يك الگوي عملي و درست مصرف درهمه زمينه ها
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عالي براي پاسخ به سوال دوم با توجه به اينكه نگاهي به اسناد مرتبط با آموزش
اين اسناد است. شدن آموزش عالي از اهداف مهم  المللي حكايت از آن دارد كه بين

در همين راستا توجه به كتابهاي درسي دانشگاهي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم 
تواند راه را براي توسعه ساختارهاي آموزشي كشور بر در نظام آموزش عالي مي

در اين شرايط پرداختن به مفهوم شهروند  اساس اسناد فرادستي هموارتر كند.
هاي درسي مصوب به عنوان زيرساختي  و سرفصل جهاني و بازنمايي آن در اسناد

سازد. بر اين اساس، در پژوهش  محسوب مي شود كه نيل به اين هدف را ممكن مي
حاضر از روش تحليل محتواي كيفي از نوع تماتيك در دو سطح اسناد انتخابي و 

گرفته شده است. جامعه  سر فصل هاي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، بهره
هاي دروس العه  شامل دو بخش است، بخشي از آن مربوط به سر فصلمورد مط

 5شود كه  عمومي كارشناسي و بخش ديگر اسناد فرادستي و معين را شامل مي
 ،سند برنامه ششم توسعه ،نقشه جامع علمي كشورساله ايران،  20(چشم انداز سند

آموزش و  ، تحقيقات و فناوري، سند تحولقانون اهداف و وظايف وزارت علوم
) به صورت نمونه هدفمند و با توجه به هدف پژوهش براي مطالعه انتخاب پرورش

  شده است. 
  

 هاي مصوب دروس عمومي  تحليل محتواي كيفي سرفصل

 به توجه با اما است مختلفي بنيادين محورهاي و ها مولفه داراي جهاني شدن،
 در حوزه، اين در موجود هاي ضرورت و تالش و جهاني شدن نيازهاي و ها اولويت
 ذيل موارد شامل كلي طور به بوده نظر مطمح ارزيابي اين در كه محورهايي مجموع

است، بديهي است موارد ذكر شده مبتني بر ادبيات پژوهش بوده و بر اساس 
آمده از اين ادبيات وسيع، طرح شده است. در واقع تالش  ي مفهومي حاصل نقشه

چگونگي  شده بررسي و ارائه بر اساس محورهاي هاي مصوب شده است تا سرفصل
  ).2هاي مصوب به دقت تحليل شوند(جدول  سرفصل بازنمايي اين محورها در

  )1ويژگي هاي جهاني شدن ( جدول
 در خصوص آينده جهان از ابعاد مختلف پذيري  و پذيرش تكاليفمسئوليت  
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 ثرام كار گروهي و برقراري ارتباط مؤتوانايي انج  
  برابري و عدالت اجتماعيمتعهد به  
 توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح و مسالمت جويي  
 متعهد به رشد و توسعه پايدار و حفظ محيط زيست  
 در سطح محلي، ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون مشاركت در اجتماع  
  حقوق ديگرانآگاهي و احترام به ارزشها، عقايد و  
 المللي  شناخت نظام هاي بين  
 رش جهاني و دموكراتيكداراي نگ  
 آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري هاي نوين اطالعاتي  
 شناخت وابستگي متقابل و گرايش به تشكيل جامعه بشريت  
 يادگيري براي شناختن، عمل كردن، زيستن و باهم زيستن  
 هاردن مسئوالنه در همه جنبهكداراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل  
  ت ملي و جهانيهويداراي عزت نفس و 
 

  : تحليل محتواي كيفي سر فصل هاي دروس عمومي2جدول 
 هاي مصوب دروس عمومي  ارزيابي سرفصل

نام  
 درس

 سرفصل
  ويژگي هاي شهروند جهاني

 درس آيين زندگي (اخالق كاربردي)

پذيرش موازين اخالقي اسالمي درباره مسايل فردي و  1
 اجتماعي

متعهد به برابري و عدالت 
 اجتماعي

 كارگروهي اخالق كار و معيشت كه اشاره به كار گروهي 2

اخالق معاشرت كه اشاره به اخالق شهروندي و  3
 پذيريمسئوليت مسئوليت پذيري ..

اخالق دوستي و رفاقت كه اشاره به وظايف و حقوق  4
 دوستان در قبال يكديگر...

آكاهي و احترام به ارزشها و 
 حقوق ديگران

5 
محيط زيست كه اشاره به آداب تعامل انسان با اخالق 

محيط زيست و راه حل هاي اخالقي مشكالت زيست 
 محيطي

 محيط زيست و توسعه پايدار

 سرفصل درس حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم 
 عدالت اجتماعي عدالت 1
 دموكراسي  آزادي تفكر و عقيده 2
 دموكراسي آزادي بيان و قلم 3

 عقايد ارزشها، به احترام و آگاهي مسكن انتخاب شغل و 4
 ديگران حقوق و
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 هاي مصوب دروس عمومي  ارزيابي سرفصل
نام  
 درس

 سرفصل
  ويژگي هاي شهروند جهاني

متعهد به برابري و عدالت  حق امنيت و عدالت اجتماعي 5
 اجتماعي

 المللي بين هاي نظام شناخت حقوق و روابط بين الملل در اسالم 6
 سرفصل درس آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

ارزشها، عقايد آگاهي و احترام به  حقوق  1
 و حقوق ديگران

 دموكراسي  آزادي هاي عمومي 2
 شناخت نظام هاي بين المللي  سياست خارجي 3

 سرفصل درس انسان در اسالم

  دموكراسي ومسئوليت پذيري آزادي و مسئوليت انسان 1
 

 سرفصل درس انديشه سياسي امام خميني (ره)

 احزاب و گروه ها و مشاركت سياسي 1
در اجتماع در سطح مشاركت 

محلي ، ملي و جهاني و در ابعاد 
 گوناگون

 شناخت نظام هاي بين المللي  اصول و مباني سياست خارجي  2
 المللي بين هاي نظام شناخت نظام بين الملل 3

متعهد به برابري و عدالت  عدالت اجتماعي 4
 اجتماعي

  سرفصل درس زبان خارجي
مهارت در خواندن و درك مفاهيم متون خارجي به منظور آماده كسب «درس زبان خارجي با هدف 

همان  بند مي باشد، ارائه شده است. 8كه داراي » ساختن دانشجو براي فرا گرفتن متون نيمه تخصصي
گونه كه جهاني شدن با گسترش زبان متعلق به گفتمان غالب همراه است، فراگير شدن يك زبان متعلق 

سترش روند جهاني شدن در چارچوب خواسته ها و عالئق صاحبان آن گفتمان به گفتمان غالب نيز به گ
ارتباط دارد و اين همان پديده اي است كه امروزه به طور خاص در خصوص زبان انگليسي يعني زباني 
كه در اكثر قريب به اتفاق جوامع در حال يافتن جايگاهي برجسته مي باشد، كامال مشهود است .با نگاهي 

و برنامه هاي موجود جامعه ايران در مي يابيم كه اين موضوع با وجود اهميت و تناسب آن با  به اسناد
نيازهاي راهبردي جامعه ، كما كان مغفول مانده  و نه تنها سياست يا برنامه اي مجزا و كارآمد در اين 

قل از آقا گل به ن 2011و حدادنار افشان و يميني، 1387خصوص تهيه و تدوين نشده است (احمدي پور،
اند نشان دهنده زاده و داوري )، بلكه اسناد فرادستي كه به نحوي گذرا به مقوله زبان انگليسي پرداخته

به نقل از آقا گل زاده و  2010ضعف ها ، ناهماهنگي ها و تعارض هاي جدي است (كياني و ديگران ، 
 داوري). 

  نكته:
 از تعدادي گذشت، نظر از عمومي دروس مصوب هاي سرفصل ي حوزه در تاكنون كه كناردروسي در

 هدف و محتوا لحاظ به زيرا. است نشده ديده ها آن در جهاني شهروند مفهوم كه هستند عمومي دروس
 ، كريم قرآن روخواني ، كريم قرآن با آشنايي درس از عبارتند دروس اين. ندارند سروكاري  مفهوم اين با

 فلسفه ،2و1 اسالمي انديشه ايران، اسالمي انقالب فارسي، بدني، تربيت امام، نامه وصيت خانواده، تنظيم
  .اسالم در عملي عرفان اسالمي، تمدن و فرهنگ و تاريخ اسالم، صدر تاريخ اخالق،
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تحليل محتوا كيفي اسناد قانوني منتخب و مرتبط با مفهوم شهروند جهاني 
 در آموزش عالي

( سند  5طوركه پيش ازاين بيان شد. از بين انواع اسناد مربوط به آموزش  همان
قانون ،سند برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمي كشورساله ايران،  20چشم انداز 

، تحقيقات و فناوري، سند تحول آموزش و پرورش)  اهداف و وظايف وزارت علوم
  وهش حاضر دارند. كه بيشترين ارتباط را با هدف پژانتخاب شدند 

تواند اين سوال را به ذهن متبادر سازد كه اين قوانين هم  نگاه به قوانين فوق مي
سطح نيستند به عنوان مثال سند چشم اندازيك قانون كلي و ساير قوانين در 

گيرند.اما واقعيت آن است كه بافت آموزش عالي ايران از  تر قرار مي سطحي جزئي
هاي آن را  شده كه در شكل كالن و خرد خود واقعيت مجموع قوانين فوق تشكيل

توان فضايي عقاليي را تصوير نمود كه در آن  دهند. از سوي ديگر نمي شكل مي
شود هريك سمت و سوي  سياست خردو كالن و قوانيني كه براي آنها تصويب مي

ن جداگانه اي داشته باشند. سياست ها و قوانين خرد براي اجرايي كردن قوانين كال
هاي جهت باشند.  بر اساس يافته ها هم سو و هم طراحي شده و به تبع بايد با آن

پژوهش، سطح مطالب مرتبط با جهاني شدن از بعدكيفي، از درسي نسبت به درس 
ديگر و از سندي نسبت به سند ديگر از شدت و ضعف قابل توجهي برخوردار است. 

هاي جهاني شدن، مطالبي با مولفه آنچه كه مسلّم است اين كه اكثر مطالب مرتبط
هاي جهاني شدن دارند و از وجوه هستند كه اغلب ارتباط غير مستقيم به مولفه

توان ادعا نمود كه وجه خنثي بر ساير وجوه از سنگيني ايجابي، سلبي و خنثي، مي
شماي بدست آمده پس از تحليل محتواي كيفي اسناد و  .محسوسي برخوردار است

دهد كه، رويكرد موجود به تربيت شهروند  روس عمومي نشان ميسرفصل هاي د
و   جهاني در ايران تلفيقي از رويكردهاي آموزش سياسي، مدني، انتقال فرهنگي

هاي اسناد و دروس به  از سر فصلي يها رويكرد نئو ليبرال است. در بخش
اشاره شده  غيرهالملل و هاي مانند عدالت، آزادي و امنيت، حقوق و روابط بين مولفه

ها بويژه عدالت  برانگيز هستند. تعريف اين مولفه  هاي مبهم و بحث كه از جمله واژه
اي بوده و از  تواند بسيار سليقه و آزادي و امنيت كه مفاهيمي انتزاعي هستند، مي



  ها بخش سوم: يافته  24

كه از مهمترين وظايف برنامه درسي شفافيت  فردي به فرد ديگر تغيير كند. در حالي
آيد كه  مي هاي اسناد چنين بر كثر و رويكردهاي متفاوت است. از يافتهو پرهيز از ت

شوند، با حفظ صورت به  خوانده مي» عنواني«كه هريك به يك  مفاهيم و مفروضات،
شود كه اين ورود خود در اثر عوامل گوناگوني چون مناسبات جامعه ايراني وارد مي

افتد. اما اين عناوين در ايران  تفاق مياي و غيره ا علمي، ارتباطات اينترنتي، ماهواره
اند و در جامعه ايراني مفهوم جديدي به خود  تنها با حفظ صورت وارد شده

گيرند. يكي از نكات  مهم و قابل توجه در تحليل اسناد،  عدم تمايز بين جهاني  مي
شدن و بين المللي شدن است. در حاليكه كه جهاني شدن زير ساختي براي بين 

اندازهاي مختلف در امر تعليم شدن است. بر اساس،  اسناد باالدستي و چشمالمللي 
  ).3ايراني تربيت كند(جدول  -و تربيت آموزش بايد شهروند جهاني با هويت اسالمي

  
 اسناد قانوني منتخب و مرتبط براي تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالي: 3جدول 

 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
 1404سند چشم انداز 

 صفحه اول

ايران كشوري است توسعه يافته با 
جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري 
در سطح منطقه، با هويت اسالمي و 

اسالم و بخش در جهان  انقالبي، الهام
با تعامل سازنده و موثر در روابط 

ي ايراني و در افق اين  المللي جامعه بين
هايي خواهد  انداز چنين ويژگي چشم
 داشت

 الملليبينهاينظامشناخت 
 هويت ملي و جهاني 
 توسعه يافتگي 

 صفحه اول

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در 
توليد علم و فناوري، متكي بر سهم 

ي اجتماعي  منابع انساني و سرمايهبرتر 
 يدر توليد مل

  آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري
  هاي نوين اطالعاتي

  ،مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري
 ارتباط موثر

 صفحه اول
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي 

جانبه و  بازدارندگي همه مبتني بر
 پيوستگي مردم و حكومت

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري
  ارتباط موثر

  مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

 داراي نگرش دموكراتيك 
متعهد به رشد و توسعه پايدار و  برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت  صفحه دوم
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
هاي  غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت

مناسب درآمد، نهاد  برابر، توزيع
مستحكم خانواده، به دور از فقر، 

مند از محيط زيست  تبعيض و بهره
  مطلوب

  
  
  
  
  
 

  حفظ محيط زيست
 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح

  و مسالمت جويي
  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن

 هم زيستنزيستن و با

  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه دوم

  
  

پذير، ايثارگر، مؤمن،  فعال، مسئوليت
مند، برخوردار از وجدان كاري،  رضايت

ي تعاون و سازگاري  انضباط، روحيه
اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام 
اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به 

 ايراني بودن

  داراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل
 در همه جنبه ها كردن مسئوالنه

  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن
  زيستن و باهم زيستن

  داراي عزت نفس و هويت ملي و
 جهاني

  ،مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري
  ارتباط موثر

 درخصوص آينده پذيريمسئوليت
  جهان از ابعاد مختلف

 متعهد به برابري وعدالت  
  
 

  
 صفحه دوم

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، 
ي  علمي و فناوري در سطح منطقه

آسياي جنوب غربي (شامل آسياي 
ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي 

افزاري  همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم
و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر 

درآمد اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح 
 سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

 

  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن
  زيستن و باهم زيستن

 الملليبينهاينظامشناخت 
  آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري

 هاي نوين اطالعاتي

 صفحه دوم

بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم  الهام
ساالري ديني،  با تحكيم الگوي مردم

ي اخالقي،  كارآمد، جامعهي  توسعه
نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، 
تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و 

اي بر اساس تعاليم اسالمي و  منطقه
 )هاي امام خميني(ره انديشه

 
  توانايي انجام كار گروهي و برقراري

  ارتباط موثر
  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح

  و مسالمت جويي
  متقابل و گرايش شناخت وابستگي

  به تشكيل جامعه بشريت
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن

  زيستن و باهم زيستن
  داراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل

  كردن مسئوالنه
 داراي نگرش جهاني  
 آگاهي و احترام به ديگران 

 صفحه دوم
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر 

  اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت
 

  داراي عزت نفس و هويت ملي و
 جهاني

 داراي نگرش جهاني  
  شناخت وابستگي متقابل و گرايش

  به تشكيل جامعه بشريت
  داراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل

  كردن مسئوالنه در همه جنبه ها
  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن

 زيستن و باهم زيستن
 نقشه جامع علمي كشور

 7فصل اول ارزش

فناوري كمال آفرين، توانمند علم و 
ساز ، ثروت آفرين و هماهنگ با محيط 
زيست و سالمت معنوي و جسمي و 

 رواني و اجتماعي آحاد جامعه

  آگاهي و احترام به ارزشها، عقايد و
 حقوق ديگران

  فصل اول
 9ارزش 

تعامل فعال و الهام بخش با محيط 
جهاني و فرآيندهاي توسعه علم و 

 فناوري در جهان
 دموكراسي 

  فصل اول
 10ارزش

اخالق محوري، تقدم مصالح عمومي بر 
منافع فردي و گروهي، تقويت روحيه 
تعاون و مشاركت و مسئوليت پذيري 
آحاد جامعه علمي و نهادها مرتبط با 

 آن

 لملليبينهايشناخت نظام 

  فصل دوم
سرفصل چشم 

انداز علم و 
فناوري در 

 1404افق

  علم، توانا در توليد و توسعه
كارگيري  فناوري و نوآوري و به

 دستاوردهاي آن
  پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري

 با مرجعيت علمي در جهان

 دموكراسي و مسئوليت پذيري 

  فصل دوم
اهداف كالن نظام 
 علم و فناوري

  استقرار جامعه دانش بنيان، عدالت
محور و برخوردار از انسانهاي 
شايسته، فرهيخته و نخبه براي 

 احراز مرجعيت علمي در جهان؛
  تعميق و گسترش آموزشهاي

عمومي و تخصصي همراه با تقويت 
اخالق، آزادانديشي و روحيه 

ويژه  خالقيت در آحاد جامعه، به

  ،مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ابعاد گوناگونملي و جهاني و در 
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
 نسل جوان؛

 و علمي همكاريهاي گسترش 
 بين علمي معتبر مراكز با فناوري
 .المللي

  فصل دوم2-3
اهداف بخشي 

نظام علم 
وفناوري و 
 نوآوري كشور

دستيابي به سطح مناسب دانش .1
عمومي افراد جامعه و حذف بي 

 سوادي؛
پوشش كامل دوره تحصيالت آموزش .2

 عمومي؛
 مهارت و دانش سطح به .دستيابي4

 با متناسب كشور كار نيروي
 راستاي در و جهاني استانداردهاي

 بازار و جامعه نيازهاي به پاسخگويي
 المللي؛ بين و داخلي كار
 بندي رتبه در نخست رتبه .كسب5

 آن احراز و اسالم جهان دانشگاههاي

 هاي بين المللي شناخت نظام  
 

هاي  ميتك4-2
 مطلوب اهم

شاخص هاي كالن 
علم و فناوري 

، با عنوان كشور
 مشاركت.7

 المللي بين

 كشورهاي با مشترك مقاالت تعداد 
 ديگر

 المللي بين هاي پژوهش تعداد 
 مشاركتي

 علمي هاي حوزه تعداد 
 براي كشور جديدالتأسيس

 دنيا در بار نخستين
 و برجسته عضو دانشمندان تعداد 

 مجامع مديريت در مؤثر
 المللي بين

 اعضاي و مدعو سخنرانان تعداد 
 راهبري و علمي هاي كميته

 المللي بين معتبر همايشهاي
 استناد پر بسيار مقاالت تعداد 
 كه پژوهشي مراكز و دانشگاهها تعداد 

 10 جزء جهاني بندي رتبه در
 هستند مراكز بهترين درصد

 متخصصان و دانشجويان جذب ميزان 
 كشورها ديگر

 هاي نظام شناخت  
 المللي بين

   فصل چهارم
 1-4راهبرد اول

(راهبردهاي كالن 
توسعه علم و 

راهبرد  )يفناور

  تعامل فعال و اثرگذار علمي و فناوري
ويژه با كشورهاي ديگر به

 كشورهاي منطقه و جهان اسالم
 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
 9كالن 

راهبردها و 4-2
اقدامات ملي 
متناسب با 

راهبردهاي كالن 
توسعه علم و 
  فناوري در كشور

  
  

 9راهبرد كالن
  تعامل فعال و اثرگذار علمي و

كشورهاي ديگر بهفناوري با 
ويژه كشورهاي منطقه و جهان 

 اسالم
  
  توسعه زبان فارسي به عنوان يكي از

 هاي علمي در سطح جهان؛ زبان
 هاي مناسبات  توسعه و تقويت شبكه

ملي و فراملي دانشمندان و 
المللي  پژوهشگران و همكاري بين

با اولويت كشورهاي اسالمي و 
 زبان ؛ كشورهاي فارسي

 ها و قوانين استخدام، اصالح سازوكار
ارتقاي محققان و تخصيص 
مشوقها، بورسهاي تحصيلي، 

ها  فرصتهاي مطالعاتي و پژوهانه
براي افزايش همكاريهاي 

 المللي محققان ؛ بين
  همكاري فعال با جهان اسالم و ايفاي

نقش پيشگامي براي توليد معرفت 
علمي مورد نياز تمدن نوين 

 اسالمي
 سب رتبه اول ريزي به منظور ك برنامه

علم و فناوري در منطقه و جهان 
  .اسالم

  
  
  

  داراي عزت نفس و هويت ملي و
 جهاني

 هاي بين الملليشناخت نظام  
  ، مشاركت در اجتماع در سطح محلي

  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون
  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح

  و مسالمت جويي
  توانايي انجام كار گروهي و برقراري

  ارتباط موثر
 درخصوص آينده پذيريمسئوليت

  جهان از ابعاد مختلف
 داراي نگرش جهاني  
  آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري

  هاي نوين اطالعاتي
  داراي تفكر انتقادي، خالقانه و عمل

 ها كردن مسئوالنه در همه جنبه

  سند تحول آموزش و پرورش

  مقدمه

 هاي متعالي انقالب تحقق آرمان
اسالمي ايران همچون احياي 
تمدن عظيم اسالمي، حضور 
سازنده، فعال و پيشرو در بين 

ها و كسب آمادگي براي ملت
برقراري عدالت و معنويت در 

هاي جهان در گرو تربيت انسان
عالم، متقي و آزاده و خالق است و 
اين تعليم و تربيت بايد بتواند 

ي عدل جامعه«، »حيات طيبه«

 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
  تفكر انتقادي، خالقانه و عمل داراي

  كردن مسئوالنه در همه جنبه ها
  شناخت وابستگي متقابل و گرايش

  به تشكيل جامعه بشريت
 داراي نگرش جهاني  
  ، يادگيري براي شناختن، عمل كردن

  زيستن و باهم زيستن
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
 –ن اسالمي تمد«و » جهاني
 پرتو در. بخشيد تحقق را »ايراني
 متعالي انساني يسرمايه چنين
 آمادگي بشريجامعه كه است
 انسان« جهاني حكومت تحقق
ي كند و در سايهمي پيدا را »كامل

چنين حكومتي ظرفيت و 
استعدادهاي بشري به شكوفايي و 

  كمال خواهد رسيد

  فصل دوم
  بيانيه ارزش ها

  

  سالمت جسماني ،نشاط و تقويت
  اراده

 انساني  تكوين و تعالي جنبه هاي
هويت دانش آموزان براي تقويت 
روابط حق محور، عدالت گستر و 
مهرورزانه با همه انسان ها در 

  سراسر جهان
  منزلت علم نافع ، هدايت گر و

توانمندساز و مقام و جايگاه عالم و 
  معلم

  پرورش ، ارتقا و تعميق انواع و مراتب
عقالنيت در همه ساحت هاي 

  تعليم و تربيت
 اه و نقش تربيتي خانواده ارتقاي جايگ

و مشاركت اثربخش آن با نظام 
  تعليم و تربيت رسمي عمومي

  ، عدالت تربيتي در ابعادكمي.
همگاني و الزامي و عدالت كيفي با 
رعايت تفاوت هاي فردي 

  ،جنسيتي، فرهنگي و جغرافيايي
  جايگاه و نقش تعليم و تربيتي نهاد

رسانه و فناوري هاي ارتباطي و 
هوشمندانه از آن و  بهره گيري

مواجهه فعال و آگاهانه جهت 
پيشگيري و كنترل آثار و 

  پيامدهاي نامطلوب آن
  ،مسئوليت پذيري همه جانبه

مشاركت اجتماعي و داشتن 
روحيه جمعي و مهارت مورد نياز 

  جامعه
  روحيه كارآفريني ، كسب شايستگي

هاي عام حرفه اي و مهارتي و 

 پذيري در خصوص آينده  مسئوليت
  جهان از ابعاد مختلف

 و برقراري  توانايي انجام كار گروهي
  ارتباط موثر

 متعهد به برابري و عدالت  
  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح

  و مسالمت جويي
  متعهد به رشد و توسعه پايدار و حفظ

  محيط زيست
  ، مشاركت در اجتماع در سطح محلي

  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون
  آگاهي و احترام به ارزشها ، عقايد و

  حقوق ديگران
  نظام هاي بين الملليشناخت  
 داراي نگرش جهاني و دموكراتيك  
  آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري

  هاي نوين اطالعاتي
  شناخت وابستگي متقابل و گرايش

 به تشكيل جامعه
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
  هنري زمينه ساز كار مولد

 ه پژوهي و پايش تحوالت موثر بر آيند
تعليم و تربيت رسمي عمومي به 
منظور ايفاي نقش فعال در 
مواجهه با چالش هاي پيش رو در 

  عرصه هاي مختلف
  جامعيت، يكپارچگي و توجه متوازن

  به ساحت هاي تعليم و تربيت.

  فصل سوم
  بيانيه ماموريت

  

  اين نهاد ماموريت دارد با تاكيد بر
شايستگي هاي پايه ، زمينه 
 دستيابي دانش آموزان در سنين

پايه تحصيلي  12الزم التعليم طي 
به مراتبي از حيات طيبه در ابعاد 
فردي، خانوادگي ، اجتماعي و 
جهاني را بصورت نظامند ، 
همگاني ، عادالنه و الزامي در 
ساختاري كارآمد و اثربخش فراهم 
سازد.انجام اين مهم نقش زير 
ساختي در نظام تعليم و تربيت 

 رسمي عمومي خواهد.
  

  در اجتماع در سطح محلي، مشاركت
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

  آگاهي و احترام به ارزشها، عقايد و
  حقوق ديگران

 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
  وانايي رفع تعارض و متعهد به صلح و

 مسالمت جويي
 

  سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

سياست علم و 
  فناوري

 بين  راهبرد توسعه تعامالت علمي
 المللي با كشورهاي هدف در سايه

 هاي  هاي توسعه همكاري سياست
علمي و فني با موسسات و مراكز 

  المللي بين
  توسعه هدفمند حضور بين المللي

هاي علمي بين  براي كسب كرسي
  المللي

 آفريني و توسعه حضور  نقش
  المللي بين

 هاي  كسب درآمد ارزي از فعاليت
  حوزه علمي و فناوري

 ها  ايي شدن اين سياستبراي اجر
كارهايي مانند اقدامات زير  راه

  درنظر گرفته شده است:
  افزايش سهم ايران از اعتبارات

پژوهشي نهادهاي بين المللي و 
هاي پژوهشي با  گسترش همكاري

  دانشگاه ها و مراكز پژوهشي خارج

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري
  ارتباط موثر

 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح

  و مسالمت جويي
  ،مشاركت در اجتماع در سطح محلي

  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون
  آگاهي و احترام به ارزشها، عقايد و

  حقوق ديگران
 هاي بين الملليشناخت نظام  
 داراي نگرش جهاني و دموكراتيك  
  آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري

  هاي نوين اطالعاتي
  داراي عزت نفس و هويت ملي و

  جهاني
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
  راه اندازي كانون تفكر مطالعات

  علم و فناوري
 للي الم هاي بين رشد تعداد كرسي

اشغال شده توسط دانشمندان 
  ايراني

  گسترش ديپلماسي علمي و
  ارتباطات بين المللي

  اعطاي تسهيالت يك سفر در سال
براي دانشمندان برجسته ملي و 

  بين المللي
  قانون اهداف ، وظايف و تشكيالت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

بند ب 2ماده 
  14شماره

  سالمت جسماني ،نشاط و تقويت
  اراده

  تكوين و تعالي جنبه هاي انساني
هويت دانش آموزان براي تقويت 
روابط حق محور، عدالت گستر و 
مهرورزانه با همه انسان ها در سراسر 

  جهان
 نافع ، هدايت گر و  منزلت علم

توانمندساز و مقام و جايگاه عالم و 
  معلم

  پرورش، ارتقا و تعميق انواع و مراتب
عقالنيت در همه ساحت هاي تعليم 

  و تربيت
  ارتقاي جايگاه و نقش تربيتي

خانواده و مشاركت اثربخش آن با 
  نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

  عدالت تربيتي در ابعادكمي، همگاني
الزامي و عدالت كيفي با رعايت و 

تفاوت هاي فردي ،جنسيتي، 
  فرهنگي و جغرافيايي

  جايگاه و نقش تعليم و تربيتي نهاد
رسانه و فناوري هاي ارتباطي و بهره 
گيري هوشمندانه از آن و مواجهه 
فعال و آگاهانه جهت پيشگيري و 
  كنترل آثار و پيامدهاي نامطلوب آن

  ،مسئوليت پذيري همه جانبه
مشاركت اجتماعي و داشتن روحيه 

  جمعي و مهارت مورد نياز جامعه
  روحيه كارآفريني ، كسب شايستگي

هاي عام حرفه اي و مهارتي و هنري 

 پذيري در خصوص آينده  مسئوليت
  جهان از ابعاد مختلف

  توانايي انجام كار گروهي و برقراري
  ارتباط موثر

  توانايي رفع تعارض و متعهد به صلح
  و مسالمت جويي

  متعهد به رشد و توسعه پايدار و حفظ
  محيط زيست

  ،مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

  آگاهي و احترام به ارزشها ، عقايد و
  حقوق ديگران

 شناخت نظام هاي بين المللي  
 داراي نگرش جهاني و دموكراتيك  
 آگاهي و توانايي به كارگيري فناوري -

  هاي نوين اطالعاتي
  شناخت وابستگي متقابل و گرايش

  معه بشريتبه تشكيل جا
  ،يادگيري براي شناختن، عمل كردن

  زيستن و باهم زيستن
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 تحليل مفهوم شهروند جهاني در آموزش عالياسناد قانوني منتخب و مرتبط براي 

نام يا شماره ماده 
 قانوني

  ويژگيهاي شهروند جهاني متن ماده قانون
  زمينه ساز كار مولد

  آينده پژوهي و پايش تحوالت موثر
بر تعليم و تربيت رسمي عمومي به 
منظور ايفاي نقش فعال در مواجهه 

صه با چالش هاي پيش رو در عر
  هاي مختلف

  جامعيت، يكپارچگي و توجه متوازن
  به ساحت هاي تعليم و تربيت.

  1ماده 

  اين نهاد ماموريت دارد با تاكيد بر
شايستگي هاي پايه ، زمينه 
دستيابي دانش آموزان در سنين 

پايه تحصيلي  12الزم التعليم طي 
به مراتبي از حيات طيبه در ابعاد 
فردي، خانوادگي، اجتماعي و جهاني 

بصورت نظامند، همگاني، عادالنه را 
و الزامي در ساختاري كارآمد و 
اثربخش فراهم سازد.انجام اين مهم 
نقش زير ساختي در نظام تعليم و 

 تربيت رسمي عمومي خواهد.
  

  ، مشاركت در اجتماع در سطح محلي
  ملي و جهاني و در ابعاد گوناگون

 احترام به ديگران  
 متعهد به برابري و عدالت اجتماعي  
 رفع تعارض و متعهد به صلح  

  
(سطح مطالب مرتبط با جهاني شدن از  هاي مهم اين پژوهش بر اساس يافته

بعدكيفي، از درسي نسبت به درس ديگر از شدت و ضعف قابل توجهي برخوردار 
است، رويكرد موجود به تربيت شهروند جهاني در ايران تلفيقي از رويكردهاي 

و رويكرد نئو ليبرال است، عدم تمايز بين   رهنگيآموزش سياسي، مدني، انتقال ف
هاي مانند عدالت، آزادي و امنيت، حقوق و  مولفه جهاني شدن و بين المللي شدن،
برانگيز و انتزاعي  كه از فردي   هاي مبهم و بحث روابط بين الملل كه از جمله واژه

  شود كه : ) نتيجه ميكند ... به فرد ديگر تغييرمي
نظام آموزشي فعلي كشور، در خصوص محتواي كتب دروس  متن و محتواي -1

ها  ها و عرصهعمومي داراي وجوه و ابعاد مثبت زيادي بوده و در خيلي از زمينه
از كارايي و كارآمدي بااليي از جمله در حوزه دانش و معارف عاليه الهي و 

آن  بشري ؛ اخالق و بينش اسالمي و انساني  برخوردار است كه ثمرات و نتايج
اما با همه وجوه مثبتي .نيز ملموس بوده و  مورد اذعان همگان نيز مي باشد
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كه دارد، به نظر مي رسد خروجي و برايند كلي اين متون نسبت به مقوله 
جهاني شدن و مولفه هاي بنيادين آن در حدي كه انتظارات جامعه را برآورده 

 سازد نيست.
و همينطور نهادهاي آموزشي  شكاف بين اسناد باال دستي ، برنامه درسي -2

كشور در نسبت با  نيازمندي كشور به سمت و سوي جهاني شدن علت و 
 .هاي نظام آموزشي و در دل آن در برنامه درسي موجود دارد ريشه در كاستي

هاي كالن  ها و برنامهها طرح گيري ها و جهت ها، ماموريت سياستگذاري -3
ها  نيازها،  يز مبتني بر واقعيتاي ناجتماعي، سياسي و فرهنگي هر جامعه

و ترديدي  گردد ميالزامات، اقتضائات و امكانات آن جامعه تدوين و ترسيم 
هاي مهم يا ناديده  انگاشتن هر يك و يا بخشي از اين عرصه نيست كه غفلت

 .هاي جبران ناپذيري را تحميل آن جامعه نمايدمي تواند ضربات و آسيب
المللي شدن، و اين در اسناد باالدستي ساخت بين از آنجا كه جهاني شدن زير -4

المللي شدن بر  ديده نشده است. در نتيجه پيش نيازهاي ورود به قلمرو بين
افزايش  توان چنين برشمرد: مبناي اقدامات و مطالعات انجام شده را نيز مي

دست كم، قابل رقابت در عرصه   اي كه، هاي آموزشي به گونه كيفيت برنامه
به نهادهاي آموزشي براي افزايش توان همگرايي  7بخشي تنوع اي باشد، منطقه

 .نظام ملي آموزش عالي 8پذيري لزوم برخورداري از انعطاف ساختاري،
  

 نظريه داده بنياد

نظران كه تخصص در رشته در اين بخش اطالعات حاصل از مصاحبه با صاحب
  موضوعات مرتبط (تكنولوژي آموزشي،  ريزي درسي و زبدگان دربرنامه
مديريت و  فلسفه تعليم و تربيت و ريزي آموزشي، مديريت آموزشي،برنامه
) با استفاده از تكنيك تحليل محتوا در نظريه داده بنياد  ريزي آموزش عالي برنامه

در سه مرحله تجزيه و تحليل شد. به طور كلي از تحليل داده هاي كيفي پژوهش 

                                                                                       
7  . Diversification 
8  . Felexibility 
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  ارائه شد.  4كد محوري كه درقالب جدول 24و كد باز 127
  

  نتايج تحليل محتواي مصاحبه ها با استفاده از كدگذاري باز، محوري و انتخابي: 4جدول 
  كد باز  كد محوري  كد انتخابي

عوامل 
سازماني 

  (علّي)

ناكارآمدي محتوي و 
  سرفصل هاي دروس

 بي كيفيتي محتواي دروس و آموزش ها - 
 محتواي دروس عموميبازنگري نامناسب  - 
 مساله محور نبودن محتواي دروس - 
  بي كيفيتي كالس هاي آموزشي - 

طراحان و برنامه ريزان 
  درسي

 به روز نبودن دانش تخصصي - 
گسستگي ارتباط با ساير ذينفعان نظام آموزش  - 

 عالي
عدم اطالع از دانش روز ، تجارب و تحوالت  - 

 جهاني
 حضور طراحان غير متخصص و سياسي - 
عمل كردن طراحان و برنامه ريزان  سليقه اي  - 

  وعدم آشنايي با ضعف فرهنگي

ضعف ديدگاهي موجود به 
  تربيت شهروند جهاني

 ديدگاه ساختاري و متمركز - 
 ديدگاه آموزشي بيشتر تجويزي - 
 ايراني -هويت اسالمي - 
 ديدگاه رشته اي و جزنگر  - 
  ديدگاه نظام سرمايه داري - 

عوامل 
فردي 
  (علّي)

  استاد

 زبان ديگر و اينترنتعدم تسلط به  - 
 نا آشنايي با سبك هاي تدريس و نحوه تدريس - 
 پايين بودن استانداردهاي حرفه اي استاد  - 
 توانمندي كم استاد (به روز نبودن استاد) - 
  آگاهي بسيار كم استاد از دانش فراشناخت - 

  دانشجو

نهادينه نشدن احترام به فرهنگ هاي بين  - 
 فردي

 پايين بودن روحيه مطالب گري  - 
باال رفتن روحيه فرهنگ مدرك گرايي و عدم  - 

  توجه به محتواي و سرفصل هاي ارائه شده
شرايط 
 ايزمينه

(مديريت و 
سياست 

  فلسفه آموزش عالي
  

 كاركرد آموزش عالي  - 
 متولي ايجاد شغل نبودن - 
  توانمندي استعدادهاي پايه - 

ضعف برنامه درسي 
  دانشگاهي

 مدوني ثابت و عدم وجود برنامه - 
 فقدان تكثر و تنوع - 
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  كد باز  كد محوري  كد انتخابي
  گذاري)

  
هم راستا نبودن برنامه هاي درسي با هم و با  -   

  سياست هاي كالن
 فقدان برنامه  درسي براي آموزش زبان - 
 متمركز بودن برنامه درسي - 
  عرضه محور بودن و فقدان مساله مداري - 

  مديريت آموزش عالي
  

 تعدد اسناد باالدستي و عدم يكپارچگي  - 
 عدم مشاركت تمامي ذينفعان  - 
 حضور مديران سياسي و غير مرتبط  - 
  تعدد مراكز تصميم گيري  - 

  ضعف ساختار سياسي
  

هم راستا نبودن( سياست گذار و برنامه ريزي  - 
 درسي)

 تمركزگرايي  - 
 نقض قوانين فرادستي - 
 هاگزاريعدم وضوح سياست - 
 رويكرد حاكميت - 
تئوري دسيسه و سوظن نهادينه( ترس از  - 

  بيگانه)
 موقعيت جغرافيايي

  
 همسايگان  - 
 ناپايداري - 
  منابع محدود و پايان پذير - 

ضعف فرهنگ حاكم بر 
  آموزش عالي

 فقدان پذيرش تنوع در فرهنگ آموزش عالي - 
 عدم تحمل روابط بين فرهنگي - 
  عدم شناخت فرهنگ ها در سطح ملي و جهاني - 

عوامل 
  محيطي

( مداخله 
  گر)
  

عوامل فرهنگي ، 
  اجتماعي

 آموزشيتك بعدي و بسته بودن سيستم  - 
 ايدئولوگ بودن برنامه درسي - 
 ايدئولوگ جامعه و محيط سياسي - 
  فرهنگ دانشگاهي - 

  عوامل آموزشي

 آموزش معطوف به گذشته - 
 آموزش توصيفي - 
 آموزش معطوف به وضع موجود - 
 آموزش رسمي - 
عدم انطباق برنامه درسي با ماموريت هاي  - 

 آموزش عالي
عدم انطباق اهداف آموزش عمومي با سرفصل  - 

  ارائه شدههاي 
 شهروند زميني -   مفهوم شهروند جهاني  پديده
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  كد باز  كد محوري  كد انتخابي
  بشر نوع ، جامعه ، فرد مثلث يك - 
 هويتي فراتر از هويتي كه انديشه نئوليبرال  - 
 عدم جزيره اي  - 
  آنتروپي مثبت و سكون - 
 شدن و اتفاق افتادن - 
 بودن رو تك و كشور داخل در عدم حصر - 
 انسان بردبار  كه احترام به فرهنگ هاي ديگران - 
 حل تعارض به صورت مسالمت  - 
 عدم برتري فرهنگها - 
 احترام به انسانيت و احترام به متفاوت بودن  - 
 ماهر بودن در مهارتها - 
 سكوي پرتاب هويت خود - 
 هويت مستقل - 
 نگاه زيبا شناختي به ديگري - 
 وحدت در كثرت - 
  كم خواهي و غم خواري بشري - 

  راهبردها
  

  تمركزگرايي

 كاستي در تفويض اختيارات  - 
 رشد هويت شخصيضعف در  - 
 ضعف در تعلق گروهي - 
 در كيفيت آموزشي كاستي - 
 درمديريت انعطاف پذير كاستي - 
  دربرنامه درسي كاستي - 

 عصر انفجار اطالعات -   فناوري
  اينترنت ، كامپيوتر ، ماهواره - 

آموزش 
  ناكارآمد

عدم 
برنامه 
  يادگيري

 شهروندي  طريق از عدم آموزش  - 
 در آموزش مفاهمه كاستي - 
 اصالح ذهنيت در كاستي - 
 بازشناسي ناداني ها عدم - 
 درآزاد انديشي كاستي - 
 موضع گيري - 
 واقع گرايانه  عدم - 
 درتعامل گرا كاستي - 
درهم كنش جمعي ، هم افزايي و  كاستي  - 

 اكتشاف
  درپرورش ناخودآگاه ذهن كاستي - 

 ضعف برنامه درسي پنهان - ضعف 
  ضعف برنامه درسي عمومي - 
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برنامه 
  درسي
عدم بازنگري دروس 

مبتني بر بازنگري 
  رويكردها

  رويكرد جزنگر و رشته اي - 
 رويكرد ابزارگرايانه - 
 رويكرد تملك گرايي - 
  رويكرد نئوليبراليسم - 

  كاستي در سيستم سازي

كاستي در سهيم شدن(تعامل ، تساهل ،  - 
 تحمل)

 كاستي در كار جمعي - 
 كاستي در روحيه تعاون - 
  كاستي در مشاركت ذينفعان - 

مراجع متعدد در تصميم   
  گيري

 درپيش بيني مسائل كاستي - 
 در ارزيابي مناسب كاستي - 
  در تصميم گيري مناسب كاستي - 

  پيامد

  اجتماعي

 عدم مشاركت با ديگران - 
 انتقادي و سيستماتيك تفكر ترويج عدم - 
 چند هاي مهارت كارگيري به توانايي عدم  - 

   شهروندي بعدي
   انساني هاي ارزش به نسبت احترام عدم - 

  فرهنگي

 پلوراليسم فرهنگيتفكر عدم  - 
 آوري تاب فرهنگ عدم - 
 عدم مديريت فرهنگي - 
 عدم بازنگري تجربه هاي فرهنگي - 
  كه در فرهنگ حقوقي انواع با عدم آشنايي - 

  آموزشي
  
  
  

 عدم آموزش جهاني - 
 فقدان آينده پژوهي - 
 عدم توجه به يادگيري مداوم - 
  عدم آموزش پايدار - 

  اقتصادي
 عدم تجارت آزاد - 
 سرمايهعدم بين المللي شدن  - 
  عدم بازار كار جهاني - 
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  شرايط علّي
ها ناشي  (شهروند جهاني) از آن ي مورد اكتشاف علل و موجبات اصلي كه پديده

  ). 1395 (فراستخواه، شود مي
از جمله شرايط علّي تاثيرگذار بر فرايند تربيت شهروند جهاني از طريق    

دروس، ضعف  هايسرفصل و محتوي هاي درسي دانشگاهي ناكارآمدي برنامه
جهاني،  شهروند تربيت به موجود ديدگاهي ضعف درسي، ريزانبرنامه و طراحان

  ضعف استاد و دانشجويان است.
نشده و منطبق با نيازهاي درگير فرد و جامعه نيست ما بايد به سمت تغيير    

محتوا و تغيير برنامه درسي همگام با تغيير رويكرد رشته اي جزنگر به ميان رشته 
به نظر بنده  "9نظر ديگري اشاره به اين موضوع داشت كه  صاحب"اي كل نگر برويم

در سه  جهت مورد اين دروس بايد ، اينكه  دروس عمومي نبايد باشد منتفي است
اهداف دروس عمومي بايد از ابتدا دنبال شود و بر اساس  - 1بازنگري قرار گيرد. 

روش تدريس متنوع براي آن در نظر  -2اهداف  جديد برنامه درسي بازنگري شود. 
اساتيد ماهر براي تدريس اين دروس به كار گرفته  -3گرفته شود تا كارآمد شود. 

  شود.
نظران اشاره به،  صاحب، ريزي درسي مينه ضعف طراحان و متخصصان برنامهدر ز

ريزان وعدم آشنايي با ضعف فرهنگي، به روز سليقه اي عمل كردن طراحان و برنامه
گستگي ارتباط با ساير ذينفعان  نبودن دانش تخصصي، تجارب و تحوالت جهاني،

  آموزش عالي 
كسي برنامه درسي  طراحي و "داشت كهدر اين باره چنين بيان 10نظريصاحب   

بنويسد كه به ضعف فرهنگي ما آگاه باشد و با آن علمي كه به ضعف ما دارد 
ي را تهيه كند كه اول انگاره هاي ما تغيير كند و طبيعتا وقتي انگاره تغيير ا برنامه

نبايد "اشاره به اين موضوع داشت كه 11نظري صاحب"افتد هاي بهتري مي كند اتفاق

                                                                                       
  8. صاحب نظر شماره 9

  2نظر شماره . صاحب10
  21نظر شماره  . صاحب11
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ها تنها با تكيه بر تخصص استادان در  رنمود كه برنامه ريزي درسي در دانشگاهتصو
رشته مربوطه عملي است يا امري است كه بتوان آن را سليقه اي شخصي يا به 

اي شدن  براي جلوگيري از سليقه"همچنين بيان كرد  "تصادف و اتفاق واگذار نمود
ذاشت و نبايد موجب گردد امر برنامه ريزي دست گروههاي آموزشي را باز گ

  "استادان دانشگاهها از مشاركت در اين امر عقب نشيني نمايند
نظران اشاره به،  در زمينه ضعف ديدگاهي موجود به تربيت شهروند جهاني صاحب   

  داري) اي، جزنگر، متمركز، تجويزي، سرمايه ديدگاه(رشته
بعنوان يك بسته  برنامه درسي "اشاره به اين موضوع داشت  12نظري صاحب   

خواهد آنها منتقل كند وقتي  آموزشي كه يكسري مهارتهاي را در آن گنجانده و مي
بحث يادگيري را ميخواهيد بسته ، بسته كني اين اساسا با دنياي امروز مغاير و 
خيلي كارآمد نيست. بويژه كه برنامه هاي درسي با رويكرد رشته اي نوشته مي شود 

ه بيشتر از آن كه با رويكرد مهارت آموزي است و اين در و جز نگر است در نتيج
با توجه به  "ديگري بيان داشت 13نظر صاحب "جهان امروز خيلي كارآمد نيست

ساختار متمركز آموزش عالي ، رويكرد آموزشي مورد نظر اين ساختار بيشتر 
تجويزي است  و اين رويكرد آموزشي بين دو رويكرد تجويزي و نقاد قرار گرفته 

و دانشجو  در زمينه نقش استاد"است. كه اين با رويكرد آموزشي در دنيا واگرا است
 ي استاد و به روز نبودن آن،اره به، پايين بودن استانداردهاي حرفهنظران اشا صاحب

هاي تدريس و نحوه تدريس و آگاهي بسيار كم از دانش نا آشنايي با سبك
 هاي بين فردي در دانشجويان نهادينه نشدن احترام به فرهنگ فراشناخت،

گزينش مدرس دانشگاه ها در انجام  "اين چنين بيان كرد 14نظران يكي از صاحب   
چارچوبي كه بايد در نظر گرفته شود و در اولويت قرار بگيرد، تخصص و اعتماد 

 و است؛ تخصص ضميمه كيفيت آموزش و اعتماد ضميمه رابطه متقابل استاد
همانطور كه مي دانيم يكي از مهم ترين عوامل " 15نظر ديگري صاحب"دانشجو است

                                                                                       
  3نظر شماره  . صاحب 12
  14نظر شماره . صاحب 13
  13نظر شماره  صاحب.  14
  4نظر شماره  . صاحب 15
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موثر بر اجراي برنامه درسي استاد است ونقشي كه استاد ايفا مي كند قابل اغماض 
نچه امروز برنامه درسي دانشگاهي فاقد آن است داشتن آنيست.بنظر مي رسد 

 استادان عالم  در اين زمينه و همچنين مسلط به زبان انگليسي مي باشد
موجود در ايران حتي  هاي درسيبا توجه  به برنامه"افزود 16نظر ديگري صاحب"

هاي نتوانسته كه شهروند ايراني تربيت كند ايران كشوري است كه داراي قوميت
مختلف است كه جدا از هم نيست فراگير ما وقتي هنوز نتوانسته به اين قضيه كه 

هاي مختلف به پذيرش و احترام براي احترام بگذارد به هموطن خودش به قوميت
تواند تعامل ايجاد كند چه ر يك كشور هستند و نميهمه به عنوان هموطن كه د

  "تواند تربيت شهروندي داشته باشد طور مي
  

  اي شرايط زمينه
ي اصلي تاثير  ها بر پديده      اي كه موجبات در آن شرايط و زمينه شرايط زمينه

  ).1394(حسيني لرگاني، گذارند مي
- عدم وجود برنامهنظران اشاره به،  صاحب ضعف برنامه درسي دانشگاهي در زمينه   

ي ثابت و مدون و در يك راستا، فقدان برنامه  درسي براي آموزش زبان، فقدان 
در  "چنين بيان داشت كه  17نظرانيكي از صاحب درسي تنوع و تكثر مدار برنامه

ايي براي تربيت شهروند يك از دانشگاه ها در سطح كشور برنامهحال حاضر هيچ
ها در اين هاي حاكم بر وزارت علوم و دانشگاهگيري و سياستجهاني ندارند. جهت

گذاري در آموزش و هاي اساسي سياستزمينه روشن نيست. پس از اينكه اليه
پژوهش كشور به اين سمت نشانه رود و سهمي را در اسناد و برنامه جامع كشور 

ها را در برنامه درسي ين سياستهاي اتوان انتظار داشت كه نشانهايفا نمايد مي
-برنامه" چنين بيان داشت كه :18نظراندانشگاهي رصد كرد. يكي ديگر از صاحب

هاي درسي مدون و متمركز موجود نه تنها نمي تواند شهروند جهاني تربيت كند 
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تواند شهروند ايراني هم تربيت كند.  مجموعه دروسي كه در برنامه بلكه حتي نمي
خاص در نظر گرفته شده است در كليت و مجموعه آنها  با هم  ها با هدف هاي

همسو نيستند درس ها با هم هماهنگي ندارند كه من ايراني را براي زيستن در 
نظران اشاره به،  صاحب ضعف ساختار سياسي در زمينه" جامعه خودم تربيت كند

ريز نامهراستا نبودن سياستگذار و بر گزاري(هم عدم وضوح سياست تمركزگرايي،
 19نظران به عقيده يكي از صاحب تر درسي) نقض قوانين فرادستي توسط اسناد پايين

اين تمركز كه  الي ما اجازه اين فعاليت را نميدهد.عتمركز حاكم بر نظام آموزش"
شود برنامه درسي بصورت بسته آموزش در بيايد و مجال  در نهايت باعث مي

زم براي تربيت شهروند جهاني را فراهم شناسايي هدف ،روش، محتوا و مخاطب ال
مجموعه دروسي كه " چنين عنوان نمود كه 20نظر ديگري در ادامه صاحب"نميسازد.
هاي خاص در نظر گرفته شده است در كليت و مجموعه آنها  با ها با هدفدر برنامه

هم همسو نيستند .درس ها با هم هماهنگي ندارند كه من ايراني را براي زيستن در 
جامعه خودم تربيت كند. سياست گذار ما با برنامه ريزي درسي ما همسو نيست 
خود درسها در مجموعه همسو نيستند قانون زير دستي با فرادستي ضد و نقيض 
است برنامه اي كه در سطح ملي نتوانسته شهروند ملي تربيت كند در سطح جهاني 

  ."و تعامالت فراتر از ايران در چه حال و روزي است
نظران اشاره به، فقدان  عالي صاحبضعف فرهنگ حاكم بر آموزش در زمينه   

عدم شناخت  عالي ،عدم تحمل روابط بين فرهنگي،پذيرش تنوع در فرهنگ آموزش
در اين مورد اذعان داشت  21نظران يكي از صاحب فرهنگ ها در سطح ملي و جهاني

جهاني فرضش مي كنيم من فكر مي كنم اولين مولفه براي آدمي كه شهروند "كه
قدرت پذيرش تنوع و برقراري ارتباط يعني اين آدم بتواند با انواع مختلف افراد 
ارتباط برقرار كند بتواند تفاوت فكري را بپذيرد و بتواند در عين اينكه تفاوت ها را 

ديگري  22نظر صاحب"داري كندپذيرد خودش را بعنوان يك فرد مستقل نگهمي
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منطقه،  رسم فرهنگي به معني مفهوم سازي نويني از فرهنگ و راه و "اظهار داشت
آورد. شما در گفتگوهاي بين فرهنگي با واژگان الملل را هم به وجود ميكشور، بين

كند وشما كليدي با موضوعاتي آشنا مي شويد كه ديگر مبادله را كار دشواري نمي
كنيد و سخن مي ميدر سطح گفتمان بين المللي هم به نحوي در قالبهايي فكر 

گوييد كه عمال واژگان ومناسبات ويژه اي دارد. مثل گفت وگودرباره حق و حدود 
  ."تكاليف انسان درجهان معاصر

  
  شرايط مداخله گر

 شوند؟ اي خاص، با چه عوامل عمومي محيطي تعديل مي تاثير موجبات علّي و زمينه
تك بعدي و نظران اشاره به،  صاحب عوامل فرهنگي، اجتماعي و آموزشي در زمينه

آموزش رسمي،  هاي درسي،برنامه ايدئولوگ بودن بسته بودن سيستم آموزشي،
گذشته، وضع موجود)، عدم انطباق اهداف آموزش عمومي با  (توصيف، معطوف به

گستره پهناور  "در اين مورد اشاره كرد 23نظري صاحبهاي ارائه شده سرفصل
نظام بسته و بدون انتظام بخشي، نظامي كه واگرا و بدون عالي ما در يك آموزش

افزايي است و حكمروا بنابراين سيستم آموزشي كه ماحصل اين نظام همگرايي و هم
يك سيستم بسته و تك بعدي كه شيفته خود است در اين سيستم دانشجو ياد 

ش و هاي متفاوت ارز گيرد كه فقط خودش را ببيند خودش بهتر است به فرهنگ مي
اين چنين  24نظري صاحب "احترام نگذارد و تكرو بودن را سر لوحه كارها بگذارد

آنچه تحت آموزش رسمي در دانشگاههاي كشور رايج است بر  "بيان كرد
محفوظاتي استوار است كه غالبا تا مرحله ذهن است و به مرحله عين نمي رسد. 

بيرون زيرا عدم همراهي دانشجويان ما بيگانه هستند با دنياي پر تنوع و فعال 
ها و واقعيت ها  ذهنيات با عينيات باعث مي شود كه تئوري ياد گرفته شده با تجربه

همسو نباشد. از طرفي اين آموزش معطوف است به توصيف يكسري وقايع بدون در 
  .نظر گرفتن تحليل آنها
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  راهبردها
خله كننده روي اقدامات هدفمندي است كه در پاسخ پديده و به دنبال شرايط مدا

در (تفويض   كاستينظران اشاره به،  در زمينه تمركزگرايي صاحب :دهند مي
پذير، اختيارات، تعلق گروهي، رشد هويت شخصي)، كاستي در(مديريت انعطاف

حركت به سمت تمركززدايي  "چنين اذعان نمود كه 25نظري صاحب برنامه درسي)
ستاد و دانشجو و مدير و غيره داده شود كه تفويض اختيارات بيشتري به ا باعث مي
هم نكاتي  1395نها خودگردان عمل كنند كه در اين زمينه يارمحمديان، شود و آ

اما نكته مهمش در اين است كه اين امر به همراه رشد هويت  اشاره كرده است.
شخصي و گسترش و تعلق به عمل گروهي در آنها شده است. كه اين امردر 

در سازمان هاي كوچك به علت  "در جايي ديگر افزود "شود  تمركزگرايي ديده نمي
نزديكي بيشتر اساتيد، اثربخشي و كارآيي كه دو آيتم مهم كيفيت آموزشي است 

  " بيشتر خواهد شد.
تصميم گيرندگان در ارتباط  "اشاره به اين موضوع داشت كه  26نظريصاحب   

آموزش عالي به اين باور رسيده اند كه براي بهبود كيفيت آموزشي نظام ساختاري 
و روش مديريت دانشگاه را به تمركز زدايي هدايت كنيم گرايش به اين گونه 

با نيازهاي  اصالحات در ساير قسمتهاي جهان رو به گسترش است. دانشگاهها بايد
افراد ، فرهنگها و ويژگي هاي فرهنگي كشور خود انطباق پيدا كنند و اين امر ميسر 

 "نمي شود مگر در سايه تمركز زدايي و اشكال انعطاف مديريت و ساختار آموزش.
 (آزاد انديشي، عدم و گيري موضع نظران اشاره به، صاحب ناكارآمد  آموزشدر زمينه 

(آموزش مفاهمه، اصالح ذهنيت، بازشناسي  در  را)، كاستيگ گرايانه، تعامل واقع
(آموزش از طريق  در  ناداني، هم كنش جمعي، هم افزايي و اكتشاف)، كاستي

يكي از  (برنامه درسي پنهان، برنامه درسي دروس عمومي) شهروندي)، ضعف
مهمترين وظيفه نهادي به مانند " اين چنين تحليل نمود كه 27نظران صاحب
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باشد اين است كه دانشجو در يك جامعه  دانشگاه كه نهاد دانش آفريني مي
يادگيري با برنامه يادگيري به صورت كل آموزش دهد با اين نگرش انسان 

كند.  شود، رشد مي گيرد، بزرگ مي كنند. تصميم مي كند و براي آن فكر نمي فكرمي
   "كنند.  جاي او رشد نمي كنند و به گيرند، بزرگ نمي بعبارتي براي آن تصميم نمي

آموزش مفاهمه كه نيازمند گفتگو "اشاره به اين موضوع داشت  28نظري صاحب   
است براي گفتگو هم ما بايد اصالح ذهنيت داشته باشيم اين ها  چيزهاي است كه 
بايد الزاما تو يادگيري نه برنامه درسي از پيش دبستاني آغاز شود و آنچه كه در 

از برون دادهاي  آيد ميپيش دبستاني ما مي خواهيم آموزش دهيم از كجا در 
 "دانشگاه در نتيجه اصالح ذهنيت ها و از برداشتن ديد تبعيض گرايانه است

تالش بايد بشود كه مانند  "ديگري اشاره به اين موضوع داشت  29نظر صاحب
كشورهاي پيشرفته كه در اين فرايند شدن تغيير ديدگاه دادند آموزش شهروندي 

(آموزش از طريق  ترديدگاه فعاالنه رسمي (آموزش درباره شهروندي) به سمت يك
تر و افزايش خالقيت و قوه ابتكار  را در شهروندي) باشد. اين آموزش تفكر انتقادي

در " به اين امر اشاره كرد )1394همانطور كه (فراهاني، افراد افزايش مي دهد.
 عدمنظران اشاره به،  زمينه عدم بازنگري دروس مبتني بر بازنگري رويكردها صاحب

اي، رويكرد بازنگري (رويكرد جزنگر و رشته اي به رويكرد كل نگر و ميان رشته
، رويكرد تملك هم كنشي كه مبنا فضاي باز هم انديشي رويكردابزارگرايانه به 

 گرايانه به رويكردامانت داري، رويكرد نئوليبراليسم به رويكرد جهاني)
برنامه هاي درسي با رويكرد رشته اي  "اشاره به اين موضوع داشت  30نظري صاحب

نوشته مي شود و جز نگر است اين در جهان امروز خيلي كارآمد نيست. مسائل 
اي مسائل واقعي بشر نيست رويكرد جز نگر بايد تبديل شود به رويكرد كل رشته

اي توضيح دادند رشتهدر ادامه رويكرد ميان  "اي اي يا فرا رشتهنگرو ميان رشته
اي پاسخگو بشر نيست شما نيازمند اما وقتي شما بپذيريد كه ديگر رويكرد رشته"
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نظر بازنگري در رويكرد نئوليبرال  همين صاحب"يك رويكرد ميان رشته اي هستيد 
متاسفانه رويكرد بويژه رويكرد نئوليبرال يك رويكرد  "را به اين صورت تحليل كرد

در  ديدگاه انسان اقتصادي است يعني صرفا منافع فردي شما.بشدت فرد گرا از 
ويژگي هاي شهروند جهاني بايد كسي باشد كه عالوه بر خودش ديگري هم ببيند و 
منافع فردي نمي تواند باشد و در يك مثلث فرد، جامعه، نوع بشر  باشد و انسان و  

  "مجموعه را در اين بستر  ببيند . 
  

  نتايج و آثار(پيامدها)
  شود؟ مجموع موجبات علّي و راهبردهاي اتخاذشده به چه آثار و نتايجي منتهي مي

نظران اشاره  فرهنگي، آموزشي و اقتصادي صاحب در زمينه پيامدهاي اجتماعي،   
عدم تفكر  عدم مشاركت با ديگران و عدم ترويج تفكر سيستماتيك و انتقادي، به،

پلوراليسم فرهنگي، عدم مديريت فرهنگي، عدم بازسازي تجربه هاي فرهنگي، عدم 
آشنايي با انواع حقوق، عدم آموزش جهاني، فقدان آينده پژوهي، عدم تجارت آزاد، 

اگر ما با ديگران " 31نظران به عقيده يكي از صاحب عدم تشكيل بازار كار جهاني
دهيم تفكر سيستماتيك و انتقادي را در خودتان، مشاركت نداشته باشيم و ترويج ن

كنيد به جاي نقد  آموزگار را نقد مي در اين صورت يعني شما به جاي نقد آموزش،
كنيد و در نهايت به جاي نقد بروندادهاي يك  سياست، سياستمدار را نقد مي
در اين باره اعتقاد  32نظري صاحب "كنيد مي سيستم، خود سيستم را نقد

راليسم فرهنگي يا كثرت گرايي فرهنگي بدنبال تبيين چرايي تنوع پلو"دارد
فرهنگي نيست بلكه در حيطه رفتارهاي اجتماعي به حقوق مخالفين احترام گذارده 
شود و صاحبان آرا و انديشه هاي متعدد يكديگر را با احترام تحمل نمايند اين 

پذيرش تعدد افكار و  زيرا الزمه انديشه ريشه در تسامح و تساهل و مدارا دارد.
 33نظري صاحب"فرهنگ هاي مختلف ، اغماض اختالف ها و تحمل ديگران است
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فقط  گردش آزاد آيد فقط  وقتي از تجارت آزاد صحبت به ميان مي  "اظهار داشت
هم اقتصادي و كاال نيست، به مغزها هم مي رسد. بازار نيروي انساني، بازار نيروي 

و درآخر  "همه آنها مرزي نمي شناسد و هيچ محدوديتي را بر نمي دارد كار و
المللي ما احتياج به بازار كار جهاني براي آسان شدن گردش نيروي كار بين"افزود

گردد مگر در سايه جهاني شدن. در ارتباط با فرار مغزها  داريم اين امر محقق نمي
د ولي با ما نيستند. كه اين شكل جديدي پيدا شده كه مغزها درميان ما هستن

شكل ديگري از مهاجرت نخبگان ما اگر نتوانيم فرايند شدن طي كنيم كه يك امر 
در ادامه "ناخودآگاه و در حال اتفاق است شاهد اين دست مهاجرت ها خواهيم بود

ها و تالش براي نشان دادن تصوير پنهان تئوري نهفته در  با كنكاش بيشتر در داده
ها و زمينه مورد مطالعه بوده و  صل از پژوهش، حقيقتاً برخواسته از دادههاي حا داده

توان چنين  كمترين دخل و تصرفي در آن صورت نگرفته است، نظريه حاصل را مي
  بيان نمود:

بر  مداوم كه جهاني شدن فرآيندي استكنندگان در پژوهش،  از نگاه مشاركت«
به تكامل  رونده ر مسيري پيشد پيشرفت علم و تكنولوژي و ارتباطات، بستر
گريز ، ناديده   رسد. جهاني شدن فرايندي است كه در حال رخ دادن و غير قابل مي

شود كه بر دگرگوني مداوم  تغييري در جهاني مي انگاشتن آن عامل سكون و بي
گيرد كه از آن  استوار است. در اين نگاه شهروندي نيز تعريف ديگري به خود مي

جهاني ريشه در احترامي دارد  شود. شهروند ند جهاني نام برده ميتحت عنوان شهرو
ها با حقوق، فرهنگ و مليت متفاوت قائل  كه افراد هر كشور نسبت به ساير انسان

هستند. بر اين اساس احترام تنها به معني مسالمت و تحمل فرهنگ هاي متفاوت 
به هويت خود  هاست. يك شهروند جهاني ابتدا داشتن تفاوت نيست بلكه پاس

تواند هويت ديگران را درك كرده و به  تر مي احساس تعلق دارد و در نگاهي وسيع
آن احترام بگذارند و نمايش زيباي از يكپارچگي و وحدت در عين تنوع و كثرت را 

هاي  هاي خود نشان دهد.  به حقيقت هويت فردي نقطه عطف در مولفه در انديشه
شهروند جهاني به حساب آيد. با توجه به شخصيتي كسي است كه قرار است 

هاي  ي رسالت اهميت پرورش شهروندان جهاني در دنياي جهاني شدن، از عمده
هاي آموزشي تربيت افرادي است كه بتوانند در عين حفظ هويت فردي نگاهي  نظام
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اساسي  كارويژه و نقش بر اساس عالي آموزش ميان جهاني داشته باشند. در اين
دشواري  و سنگين مسئوليت به روز و مولد است،  شهرونداني تربيت ا خود كه همان

ترين  را براي انتقال هنجارهاي شهروند جهاني بر عهده دارد كه آن را از طريق مهم
 دهد. ي درسي دانشگاهي است انجام مي و ارزشمندترين ابزار خود كه برنامه

دانشگاه در حوزه  نظران حاضر در پژوهش بر اين عقيده هستند كه نقش صاحب
گيرد كه در ازاي آن  تربيت شهروندي مبتني بر پرورش تفكر نقاد و خالق شكل مي

افرادي تربيت شوند كه بتوانند با نگاهي انتقادي به دنبال درانداختن طرحي نو در 
در اين فرايند آموزش فرهنگي باشند.  و اقتصادي روابط اجتماعي، سياسي،

دارد بلكه بايد بتواند او را  دانشجو در سكون و ثابت نگه تواند   دانشگاهي ديگر نمي
وادار به حركت نمايد. در اين نوع از آموزش، دانشگاه موظف است تا فرصت 

ها دوري از ادعاي جامعيت و  آزادانديشي را براي دانشجويان فراهم آورده و به آن
ي  به برنامهگيري به دستاوردهاي نوين را آموزش دهد. چنين آموزشي  عدم موضع

درسي نياز دارد كه بتواند دانشجو را به جهان مربوط بداند و نه منقطع تا  فرهنگي 
را به دانشجو انتقال دهد كه در آن اساس او قادر باشد در عين حفظ هويت فرهنگي 

ها و افراد آن را بياموزد. چنين دانشجويي بايد بتواند  خود، راه تعامل با ساير فرهنگ
ايي  گرايي، به انديشه ي خود را اصالح كرده و در بستري از واقع ايانهگر ذهنيت جزم

نظران بر اين عقيده هستند كه  صاحبگرا دست يابد.  باز، آزاد انديش و تعامل
درسي دانشگاهي و نگاه كالن سياسي در اين حوزه كه تالش  عليرغم اهميت برنامه

هاي بومي تربيت كند، عوامل  گها و فرهن دارد شهرونداني جهاني براي انتقال ارزش
هاي درسي دانشگاهي  متعددي مانع تحقق تربيت شهروند جهاني از طريق برنامه

كه به صورت مستقيم بر پديده شهروند جهاني شود. تعدادي از اين عوامل  ايران مي
 شوند در محورهاي عدم وجود مي  گذارند و تحت عنوان عوامل علّي خواندهاثر مي

هاي دروسي كه به پرورش تفكر انتقادي و خالق بپردازد،  صلمحتوي و سر ف
درسي كه عرضه محور است و بازنگري مناسبي به ويژه در دروس عمومي كه  برنامه

هدف تعريف شده آن تربيت شهروندي براي ارتباط با دنيا است، ندارد، وجود 
داري  سرمايه اي و سياسي و نگاه ايي،  سليقه متمركز و رشته ،تجويزي هاي  ديدگاه

ريزان درسي و اساتيد، قرار  ها و روزآمد نبودن طراحان،  برنامه در تدوين سرفصل
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ي فرهنگي،  هاي محيطي متعددي در سه حوزه گيرند. در كنار عوامل علّي، سازه مي
اجتماعي و آموزشي وجود دارد كه در عدم تحقق هدف تربيت شهروند جهاني از 

منظر  از كنند. نقشي مهم بازي مي ي درسي دانشگاهي طريق برنامه
هاي افراطي در برنامه درسي، جامعه و محيط  گيري كنندگان جهت مشاركت

سياسي، تك بعدي و بسته بودن سيستم آموزشي، عدم انطباق  برنامه درسي با 
اي كه معطوف به گذشته بوده و  ماموريت هاي آموزش عالي در كنار آموزش رسمي

هاي محيطي قرار  موجود استوار است در دسته اين سازهتنها بر توصيفي از وضع 
  گيرند.  مي

ي درسي  عالي را كه برنامهشود كه بتوان بافت آموزش اين همه زماني معنادارتر مي
دهد درك كرد. در اين درك بافت آموزش عالي به  ها در آن رخ مي و ساير مولفه

هاي حاضر را رنگي ديگر  ند يافتهتوا شود كه مي ايي با وزن قابل اعتنا تبديل مي سازه
عالي ايراني از ضعف در كنندگان در پژوهش معتقدند كه آموزش زند. مشاركت

برد. در اين نظام تعدد  فلسفه و عدم توانمندي در تربيت استعدادهاي پايه رنج مي
و تعدد  اسناد باالدستي، عدم مشاركت ذينفعان، حضور مديران سياسي و غيرمرتبط

ي  هايي جدي با خود به همراه داشته است. در كنار همه م گيري آسيبمراكز تصمي
هاي تدوين شده، و نقض قوانين فرادستي، عدم وضوح سياست ها تمركزگرايي، اين

ناخودي پنداشتن بسياري از دانشگاهيان فضاي سردي را رقم زده است. 
شهروند گيري مفهوم  نظران حاضر در پژوهش بر اين نظر هستند كه شكل صاحب

كه اين  جهاني از طريق آموزش عالي امري بسيار ستوده و بااهميت است. در حالي
موضوع بنا به داليلي كه از نظر گذشت  و با توجه به استراتژيها و راهبردهاي 

ترين  ها معتقدند از مهم دهد. آن موجود در آموزش عالي ايراني رخ نمي
از  توان اشاره به، تمركزگرايي شوند،مي يهاي موجود كه مانع وقوع اين امرم استراتژي

پذير، افزايش تعلق گروهي و رشد طريق كاستي در تفويض اختيار، مديريت انعطاف
هويت شخصي كرد.همچنين  آموزش ناكارآمد راهبرد ديگري است كه به عنوان 

نظران بر اين عقيده هستند كه آموزش  شود. صاحب ترين راهبرد از آن ياد مي مهم
تواند به دو طريق اتفاق بيفتد. ديدگاه  ي تربيت شهروندي مي مد در حوزهناكارآ

عدم آموزش مفاهمه و اصالح ذهنيت و   بر پايه گيري، ي ياد نخست عدم برنامه
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آموزش از طريق شهروندي به شهروند شكل گرفته است. در اين آموزش مباني 
گرايي،  كنشي، هم هم، آزادانديشي، نگري ي تعامل و واقع نظير يادگيري برپايه

ي ديگر آموزش ناكارآمد در  گيرد. دسته افزايي و اكتشاف محل توجه قرار نمي هم
ها معتقدند كه ضعف برنامه درسي پنهان و برنامه  دانند. آن ضعف برنامه درسي مي

هاي الزم در تربيت شهروندي  درسي عمومي كه بهترين فضا براي انتقال ارزش
 در  سازي يعني كاستي درسيستم كاستي رفته نشده است.كنند در نظر گ فراهم مي

سهيم كردن ديگران در كارهاي گروهي راهبرد ديگري است  كه غفلت در آن مانع 
افزايش تعامل، تساهل و تحمل شده، روحيه تعاون و درنهايت بازده كيفي سيستم 

عدم  دهد هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه كاهش مي در زمينه را
داري راهبردهايي هستند  گرايي در برابر امانتبازنگري نگاه ابزاري به انسان، تملك

كه در كنارعدم اصالح رويكرد نئوليبراليسم نسبت به مفهوم شهروند جهاني 
هاي علّي،  شرايطي و با درنظر گرفتن سازهدر چنين  توانند محل توجه باشند. مي

گيري  گاه عدم شكل هاي موجود كه از نظر گذشت، آن استراتژياي و محيطي، زمينه
آموزش با رويكرد جهاني، فقدان آينده پژوهي، فقدان يادگيري مداوم و پايدار، عدم 
آموزش نقادي درست و اصولي، عدم توجه به تنوع فرهنگي و تالش براي مديريت 

ترين پيامد آن   كه مهم شوند هاي زنجيري مي كردن فرهنگ همه به عنوان حلقه
  "ي درسي دانشگاهي است. نيافتن به تربيت شهروند جهاني از طريق برنامه  دست
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  ه آورد حاصل از پژوهشر
هاي حاصل از مقايسه نظريه شهروند جهاني در آموزش عالي ايران با يافته

  و سرفصلهاي دروس عمومي تحليل محتواي كيفي اسناد
شماي بدست آمده پس از تحليل محتواي كيفي اسناد و سرفصل هاي دروس 

تلفيقي دهد كه، رويكرد موجود به تربيت شهروند جهاني در ايران  عمومي نشان مي
كه به دنبال تربيت  است.  از رويكردهاي آموزش سياسي، مدني و انتقال فرهنگي

ه به لحاظ اجتماعي و گرا است. ك شهرونداني با سجاياي اخالقي، ديني و ارزش
سياسي افرادي موثر و مفيد باشند. اگر اهداف ترسيم شده نظام آموزشي در بعد 

گرا و اخالق گرا، انسانمدني را مدنظر قرار دهيم، رويكرد غالب، رويكردي جامعه
محور است كه رشد فردي را در يك فضاي ديني و مذهبي مد نظر قرار داده است. 

مدني را تا  -هاي سياسينظام آموزشي آموزش ني،ي مددر رويكرد آموزش سياس
هاي ارزشي نظام  حدي در قالب دروس عمومي مدنظر قرار داده است. در گزاره

هاي  هاي قرآن كريم، نقش معنوي اسوه تعليم و تربيت رسمي عمومي نيز به آموزه
المللي  هدايتي و تربيتي رسول اكرم (ص) و...اشاره شده است كه از منظر اسناد بين

هايي به  ر واقع عواملي از اين نوع ورود مولفهآموزش محل تامل و بررسي است. د
المللي سابقه  رسد پيش از اين در اسناد بين اسناد آموزشي است كه به نظر مي

طراحي شده سند  نداشته و متناسب با بافت نظام آموزش ايراني و نيز اهداف از پيش
  است. 

كارآمد  انيتربيت نيروي انسآموزش عالي، قصد ها  از طرفي در اسناد و سرفصل 
ايست كه بازار كار، موسسات و نهادهايش روز به روز تحت تاثير  براي نيازهاي جامعه

گيرند.بديهي است اين  كننده ناشي از جهاني شدن قرار مي جريانات متحول
هاي الزم براي پاسخ دادن منطقي  ها و نگرش ها، دانش امردرگرو لحاظ كردن مهارت

ترين  هاي درسي به عنوان مهم برنامهاز سوي ديگر و مناسب به اين الزامات است. 
كننده و  نقشي تعيين ابزار آموزش عالي براي تربيت يك چنين شهروندي، عنصر و

كنند بعبارتي  ها ايفا مي هاي دانشگاه غيرقابل انكار در راستاي تحقق اهداف و رسالت
نقش  "نظران به اين قضيه نگاه شده است. از منظر صاحب رويكرد نئو ليبرالبا 
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 با بتواند كه دهند پرورش خالق و نقاد تفكر با شهروندي ، دانشگاه تربيت
 و اقتصادي ، ،سياسي اجتماعي روابط در نو طرحي موجود وضع در ساختارشكني

به اين قضيه نگاه شده  رويكرد بنيادي جهاني شدناندازد بعبارتي با  در فرهنگي
   ."است

هاي  مانند عدالت،  اسناد و دروس به  مولفهاز سر فصل هاي ي يها در بخش   
هاي  الملل و غيره  اشاره شده كه از جمله واژهآزادي و امنيت، حقوق و روابط بين

عدالت و آزادي و امنيت كه ها بويژه  برانگيز هستند. تعريف اين مولفه مبهم و بحث
ه فرد ديگر اي بوده و از فردي ب تواند بسيار سليقه هستند، مي مفاهيمي انتزاعي

كه از مهمترين وظايف برنامه درسي شفافيت و پرهيز از تكثر و  تغيير كند. در حالي
  رويكردهاي متفاوت است. 

مفاهيم و مفروضات،كه هريك به يك آيد كه  مي هاي اسناد چنين بر از يافته   
شود كه اين مي شوند، با حفظ صورت به جامعه ايراني وارد خوانده مي» عنواني«

 د خود در اثر عوامل گوناگوني چون مناسبات علمي، ارتباطات اينترنتي،ورو
افتد. اما اين عناوين در ايران تنها با حفظ صورت وارد  اي و غيره اتفاق مي ماهواره

گيرند. درنتيجه مطالعات  اند و در جامعه ايراني مفهوم جديدي به خود مي شده
ه واقعيت معنايي آن در بافت ايراني تواند از صورت واژه عبور كرده و ب سطحي نمي

هاي عميق  هاي بسياري متفاوت از پژوهش يابد و در نتيجه شايد حاوي يافته دست
  ميداني باشد. 

يكي از نكات  مهم و قابل توجه در تحليل اسناد ،  عدم تمايز بين جهاني شدن و    
مرتبط با . با توجه به درك اهميت اين موضوع در اسناد بين المللي شدن است

 المللي شدن براي ورود به بازار جهاني است،تاكيد بر روي بين موضوع پژوهش،
المللي شدن بعبارتي، درحاليكه جهاني شدن بعنوان زير ساختي براي رسيدن به بين

شدن  هاي پاسخ به تاثير جهاني المللي شدن آموزش عالي به عنوان يكي از راه بين
نابراين آيا مي توان انتظار ب  .گذارد نيز احترام مي هااست و همزمان به فرديت ملت

در اينجا اهميت  داشت در يك چنين سيستمي  به اهداف مد نظر دست پيدا كرد؟
گذاران بيش از بيش سياست گذاري و نياز به افزايش دانش و تغيير نگاه در سياست

 اين زمينه نظري با توجه به دو پژوهش انجام شده در . صاحبدهدخود را نشان مي
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در  "اشاره به اين موضوع داشت كه:» )2007( كوئيست )، استرام2003زاو كيانگ («
توان گفت كه  المللي شدن مي شدن و بين حوزه آموزش عالي با تمايز بين جهاني

شود كه راه  جهاني شدن به عنوان يك روندخواه عمدي خواه طبيعي شناخته مي
المللي شدن، به عنوان يك كنش انتخابي  بين رود. اين در حالي است كه خود را مي
كند. همچنين،  هاي جهاني شدن را به فرصت تبديل مي شود كه چالش تلقي مي

هاي پاسخ به  المللي شدن آموزش عالي به عنوان يكي از راه معتقد است كه بين
گذارد. لذا از  شدن است و همزمان به فرديت ملت ها نيز احترام مي تاثير جهاني

آيد كه آموزش عالي به سمت و سوي يك تغيير اساسي  يف فوق چنين بر ميتعار
المللي  كند كه ناگريز است و در اين بين بين در نتيجه جهاني شدن حركت مي

  شود.  شدن حركتي آگاهانه براي مواجه با اين تغيير تلقي مي
ني درك بنابراين، آنچه كه از تحليل محتواي كيفي اسناد در تعريف شهروند جها   
معاصر آگاهي كافي دارد و با نقش خود آشناست و شود، فردي است كه از جهان  مي

اسالمي  -هويت ايراني ها و تنوع در امور است و عالوه بر  متضمن احترام به ارزش
توانايي مشاركت فعاالنه و مسوالنه در عرصه جهاني را داشته باشد. شهروند جهاني 

احترام داري كه افراد هر كشور نسبت به حقوق و  نظران، ريشه در از منظر صاحب
فرهنگ سايرين قائل هستند. در اين نگاه احترام تنها به معني مسالمت و تحمل 

دهد  هاست. و اين زماني رخ مي داشتن تفاوت فرهنگ هاي متفاوت نيست بلكه پاس
كه افراد نسبت به ساختار اجتماعي خويش احساس تعلق و هويت كنند. در چنين 

ها شهرونداني باشند كه هويت  توان انتظار داشت كه آن شرايطي است كه مي
ديگران را درك كرده و به آن احترام بگذارند و نمايش زيباي از يكپارچگي و وحدت 

هويت فردي سكوي پرتاب كسي است كه در عين تنوع و كثرت باشند. از اين رو 
نظران اشاره به اين  نه صاحببه حساب آيد. در همين زمي قرار است شهروند جهاني

ميليون جمعيت داريم كه  70اسالمي آنجا كه  -در هويت ايراني "موضوع داشتندكه
اينها همه ايراني نيستند افغان ، پاكستاني ، عرب ... خيلي ها هم مسلمان نيستند 

ما در اسناد خود يه عده از جمعيت مان را ناديده مي "كند همچنين اشاره مي"
من يه قانون اساسي دارم و بر اساس آن و  شود ميز همين جا شروع گيريم حصر ا

مبتني برآن حرف ميزنم قانون من زرتشتي ، مسيحي و يهودي به رسميت شناخته 
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كه اين  كنم مييعني اديان الهي به رسميت شناخته من چطوري قانوني تصويب 
كند .من يه زرتشتي ميخواهم با هويت  قانون باالدستي خود را نقض مي ،قانون

تو بايد كتاب درسي اين آدم را در گويد  مياسالمي تربيت كنم. قانوني كه به من 
گذارد حاال من اجازه  حوزه دينش جدا كني قانوني كه احترام به تنوع و تفاوت مي

حتياج به يك مرحله قبل تر داريم زيرا ناديده بگيرم .اينجاست كه ا ها را ايندارم كه 
كال در فرهنگ ما پذيرش تنوع و تفاوت ضعيف است و روي اين موضوع بايد 

كه در مسير جهاني شدن گاه  دهد مي. نگاهي به نظرات متخصصان نشان "كارشود 
حتي موانع قانوني وجود دارد كه عبور از آن ها نياز به تفكر جمعي عقاليي و 

  ادي دارد. هماهنگي بين نه
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  ي سياستيبخش چهارم: پيشنهادها

  سياست گذاري:
  تحول نقش نهادهاي حكومتي در آموزش عالي از سكانداري به سوي تسهيل

 مردم . كنندگي وافزايش امكان خود سازماندهي در جايگاه ناظر و نماينده
 اعضاي هيئت علمي با  توسعه و ارتقاي مداوم سطح دانش، بينش، و مهارت

اي و درك مداوم از مفهوم و فرايند جهاني هاي تربيت حرفهتوجه به سياست
  شدن

  بهبود تفكر انتقادي، فراهم آوردن فضاي الزم براي رشد دانشجويان، كمك به
پذيرش تنوع فرهنگي، دوري از اقتدارگرايي و اطاعت كوركورانه، نوآوري، 
  خالقيت، بهبود فضاي فناورانه و عواملي از اين دست به عنوان پيش 

  هاي جهاني شدن بايست
 يش نياز بين المللي شدن درك مفهوم و فرايند جهاني شدن به عنوان پ

 دانشگاه ها كه از اهداف كالن آموزش عالي محسوب مي شود
  بازتعريف، تبيين و كاربست فلسفه آموزش و آموزش عالي بر مبناي تفاهم و

 خردجمعي جامعه علمي ايران و الگوي توسعه ملي مشخص
 .افزايش انعطاف در مراودات دانشگاه با محيط درسطح ملي وبين المللي 
 توجه جدي به ضرورت آزادانديشي و توسعه علمي 

  ذي نفعان:
  درگير كردن تمامي ذي نفعان مانند نهادهاي مرتبط، سياستگذاران و خبرگان

آشنا با فرهنگ موجود و اعضاي هيات علمي به منظور لحاظ كردن مفاهيم 
 جهاني شدن در برنامه هاي درسي عمومي موجود

 به روز نمودن علم  و دانش خود و تعامل  ايجاد انگيزه در اساتيد به منظور
 مناسب با دانشجو

  بهبود هماهنگي ميان ذينفعان مختلف در مسير تمركززدايي وگسترش
 ظرفيت سازي در سطوح استاني و محلي 
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  برنامه درسي:
  توجه بيشتر به يادگيري مداوم و پايدار به منظور افزايش كيفيت يادگيري در

 مسير جهاني شدن 
 هاي ي دروس عمومي در سه جهت اهداف، روش تدريس و ويژگيبازنگري كل

فردي اساتيد با تمركز بر درك ضرورت آموزش دروس عمومي در اثربخشي 
 تربيت شهروند جهاني

 هاي فرهنگ قومي، ملي، دانش سياسي و بين المللي،  ارتقاء جايگاه آموزه
روش  اجتماعي، با تاكيد بر -هاي فردي هاي اقتصادي و صالحيت مهارت

 هاي برنامه درسي آموزش عالي كشور  آموزش آنها در سرفصل
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