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Abstract 

This study tries to investigate the concept of global citizenship education based on 

descriptive-analytical method and also using library studies. So, at first, this concept and its 

definitions were discussed; then the theoretical basis and the framework were criticized, and 

the criticisms that the opponents provided with this concept were referred to, as well as the 

replies of the adversaries, to the criticisms entered This concept has also been investigated. 

Finally, in the Conclusion section, the importance, necessity and requirements of this concept 

were considered with regard to the special look of some upstream documents. 
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 چکیده

تحلیلی، مفهوم تربیت شهروندی جهانی را بررسی کند. بنابراین در ابتدا به تشریح این مفهوم و -توصیفیکوشد بر مبنای روش این مقاله می
ین تعاریف ارائه شده از آن پرداخته شد؛ سپس مبانی و چارچوب نظری مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در ادامه به انتقاداتی که مخالفان با ا

های موافقان به انتقادهای وارد شده با این مفهوم نیز  مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا در مچنین پاسخاند، اشاره شد و همفهوم ارائه کرده
 گیری، به اهمیت، ضرورت و الزامات این مفهوم با توجه به نگاه ویژه برخی اسناد باالدستی پرداخته شده است.بخش نتیجه

 

 ی، تربیت شهروند جهانیشهروندی، تربیت شهروندی، شهروندی جهان واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

دهد که های اخیر نشان میبررسی تحوالت جهان در دهه
ها و سبک زندگی مردم تغییراتی بسیار عمیق در باورها، ارزش

جهان به وقوع پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات، 
یابد. این تغییرات که ناشی از همواره دامنه و شدت بیشتری می

ناوری های فتحوالت سیاسی و اقتصادی جهان و پیشرفت
اطالعات در عصر حاضر است، متقابال تأثیری عظیم بر جوانب 
گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی بر جای گذاشته و افراد را از 

 [1]مردمانی محلی و ملی به شهروندان جهانی تبدیل کرده است
شود ی واحدی شناخته میبنابراین امروزه جهان به عنوان جامعه

 پذیرند.مسائل یکدیگر تأثیر میکه در آن مناطق مختلف از 
رویدادهای قرن بیستم، بویژه جنگ جهانی اول و دوم و تأسیس 
سازمان ملل متحد، باعث شد که تفکرات جدیدی در ارتباط با 

های این نوع تفکرات جهان شکل بگیرد که بیشتر جهت گیری
المللی شدن و جهانی شدن باشد. در سراسر قرن به سمت بین

ی فراملی رو به گسترش نهادند؛ در واقع بیستم نهادها
های بیشماری از این دست به وجود آمدند، از جمله سازمان
های مدنی جهانی، زنان و های چند ملیتی، انجمنشرکت
المللی های ضد نژادپرستانه، بانک جهانی، صندوق بینجنبش

در راستای این . [2]المللی آموزشپول، یونسکو، و دفتر بین
 کمک به دامنۀ ارتباطات روزافزون گسترش هانی،ج تحوالت

ظهور موج جدید فناوری اطالعات و  و های علمیپیشرفت
جهانی و  در هم تنیدگی مسائل و پیوستگی ارتباطات، سبب

های های اجتماعی جدید بر اساس شبکههمچنین ایجاد سازمان
همه این ارتباطات جدید که به نوعی از  .[3]است المللی شدهبین

روند، نیازمند آموزش، ضروریات دنیای پسامدرن به شمار می
 باشند.سازی مییادگیری و فرهنگ

در ادامه و در میان افزایش این روابط جهانی، پدیده جهانی شدن 
ای در تجارت، معامالت، مهاجرت، رفت و آمد به طور گسترده

فناوری مورد استفاده قرار گرفته است  مردم، و انتشار دانش و
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های اخیر اندیشه جهانی شدن و آشنایی با در سال .[4]
ای در تفکر های جوامع مختلف، اهمیت قابل مالحظهفرهنگ

جا که در روند ریزی درسی پیدا کرده است؛ از آنآموزش و برنامه
ها در سراسر جهان با یکدیگر جهانی شدن، ارتباطات انسان

المللی و یادگیری با یابد، بنابراین ایجاد تفاهم بینمی گسترش
هم زیستن به عنوان یک هدف مهم در آموزش و پرورش 

رسد. یادگیری با هم زیستن نیازمند یک ضروری به نظر می
آموزان است. آموختن حس نیازها برای دانشسری پیش

 ها، احتراممسئولیت، همکاری با دیگران، شناخت سایر فرهنگ
ها و تمامی موجودات، همه قائل شدن و ارزش گذاشتن به انسان

باشند المللی میزیستی و تفاهم بیننیاز آموختن همو همه پیش
[5]. 

 رد وش دابنابراین جهانی شدن ارتباط نزدیکی با آموزش و پرور

نی آموزش و پرورش نیز به شدت تحت تأثیر رویکردهای جها
سازی اف مهم مدارس، که آمادهقرار دارد و با توجه به اهد

رود با ر میکودکان و نوجوانان برای زندگی در جامعه است، انتظا
در این راستا . [6]جهت باشدسو و همرویکردهای جهانی هم

آموزان کمک کند تا تواند به دانشآموزش و پرورش می
الت یاز برای برابری و عدنهای مورد های جهانی و ارزشدیدگاه

یت ترب ودر سراسر جهان را کسب کنند. چرا که تعلیم  اجتماعی
سی اندازهای اجتماعی، سیاامری ضروری در راستای تغییر چشم

 رود. و اقتصادی جهان به شمار می
آموزان عالوه بر یادگیری سواد پایه و به هر حال دانش

هایی را در جهت بهبود زندگی های ریاضیاتی، باید فرصتمهارت
ین ارتباط، در ا. [7]به جامعه در اختیار داشته باشندخود و کمک 

 کوشند افراد یا شهروندانی تربیت کنند کههای تربیتی مینظام
 کری،فبه عنوان عضو مفید و مطلوب جامعه، از ابعاد مختلف 

ن بیا علمی، اخالقی، مذهبی، عاطفی، اجتماعی، سیاسی، و به
 . بنابراین[8]تر به صورت همه جانبه رشد یافته باشدساده

های مورد نظر شود که ارزشبه کسی اطالق می 1شهروند
معه م جاا نرباجتماع در او درونی شده باشد و رفتارهای او مطابق 

جود رو ومدنی باشد. امروزه تداوم حیات و پیشرفت جوامع در گ
ین ا. در  [9]گر استجو، آگاه و کنششهروندانی فعال، مشارکت

ن را که سقراط آ "2شهروند جهان"عنوان ارتباط، اصطالحی با 
یک  انداز آرمانی در راستایدر عصر باستان به عنوان یک چشم

ت، المللی، به کار برده اسحکومت جهانی و یک دموکراسی بین
پذیر شده است. شهروند از طریق جهانی شدن معاصر امکان

 ده وجهانی فردی است که به طور کامل قادر به تعامل سازن
های فرهنگی و ش با علم جهانی، کسب و کار، محیطاثربخ

ر ی اموها در همهباشد، و ضمن احترام به تنوع و تفاوتمدنی می
 .[10]از سطح محلی گرفته تا سطح جهانی مشارکت فعال دارد

تواند از یک شهروند جهانی کسی است که می 3از نظر نودینگز
ز اطریق یک روش زندگی جهانی، به طور مؤثر در هر جایی 

 .[11]جهان زندگی کند
شود که از شهروند جهانی به فردی اطالق می 4به نظر آکسفام

ت و پذیر اسجهان و دنیای معاصر اطالعات کافی دارد، مسئولیت
، و اجتماع آشنا است با نقش خود به عنوان یک شهروند در

ر ها، آداب و رسوم و فرهنگ سایضمن احترام به اصول، ارزش
 5چن. [12]اقوام، مشارکتی فعال در سطح محلی تا جهانی دارد

یت و شهروند جهانی داللت بر آن دارد که هو :کندبیان می
نند ی مای محلمسئولیت اخالقی شهروندان تنها محدود به جامعه

مللی الینبخود نبوده بلکه در سطح جهانی و  یخانواده و جامعه
نویسد: تربیت شهروند می 6برونل . [13]یابدنیز، گسترش می

الت جهانی نوعی احساس مسئولیت اخالقی در ارتباط با مشک
برند. از همه ها رنج میجهانی و افرادی است که از این چالش

که شهروندی جهانی توسعه حس مشغولیت به مهمتر این
حت هایی است که در راستای بهبود زندگی افرادی که تفعالیت

 .  [14]کنداند، عمل میقرار گرفتهتأثیر مشکالت جهانی 
 ای برای درکشهروند جهانی شیوه"معتقد است:  7بریگهام

 کدیگر،یپیوستگی مردم جهان به ی عملکرد جهان و به همنحوه
-اقعیتوای برای نگریستن به برابری و عدالت اجتماعی، شیوه

وجود متوان در وضع هایی که میها و راههای موجود، تفاوت
کر ی عمل بر اساس تفایجاد کرد و در نهایت شیوه تغییر

حقوق  ها و تمرینعدالتیانتقادی، به چالش کشیدن بی
 .[15] "شهروندی است

ای در تهاز لحاظ تاریخی هر چند عبارت و مفاهیم جسته و گریخ
به  هانیجارتباط با این مفهوم وجود دارد، ولی تربیت شهروند 

از  ن یکیجدیدی است که به عنوامعنای مدرن آن، ابتکار نسبتا 
در کشور  اجزاء تربیت شهروندی و برنامه درسی مطالعات جهانی،

ه به کدر این مقاله بر آنیم  .[16]انگلستان مطرح شده است
صلی دف ابررسی ابعاد مختلف این مفهوم بپردازیم. بنابراین ه

نی این پژوهش بررسی و کندوکاو مفهوم تربیت شهروند جها
گویی به این سؤال استای این هدف، در پی پاسخاست. در ر

ا یست، اهستیم که: آیا تربیت شهروند جهانی موجودیتی واقعی 
 صرفا موجودیتی استعاری؟ 

 

 مبانی و چارچوب نظری
ایده شهروندی جهانی ایده جدیدی نیست. این ایده، همانند 

. [17]، ریشه در تفکرات نظری فیلسوفان دارد8گراییجهان وطن
جهان  9شهروندی جهانی یک ایده قدیمی از تفکر رواقیون

باستان در بین یونانیان و رومیان بوده است. برای مثال آنان به 
ی تشویق شهروندان برای انجام کارهایی که سودش به همه
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تأکید  10پرداختند و بر قانون جهانی طبیعترسید، میافراد می
حکومت جهانی و داشتند؛ تا جایی که به دنبال تشکیل یک 

، 18و  17. در قرون [18]هایی برای اداره جهان نیز بودند شیوه
گرایی، بار مندی به ایده شهروندی جهانی یا جهان وطنعالقه

( مورد توجه قرار گرفت و با 1983) 11دیگر توسط ایمانوئل کانت
 .[19]ای احیا شدهای ملی اروپایی به طور عمدهتوسعه دولت

مسائل جهانی و فرآیندهای حکومت در سطحی در این دیدگاه 
های مربوط به ها مورد تأکید است و فعالیتملت-فراتر از دولت

امور مدنی به سطح شخصی یا محلی محدود نشده، بلکه در 
گیرد. شهروندان هر چند المللی صورت میمقیاس جهانی یا بین

ممکن است در کشور خاصی اقامت داشته باشند، با این حال 
الوه بر کشور و ملت خود، عمیقا به محافظت و مراقبت از ع

جهان پایبندند. به هر حال آموزش برای شهروندی جهانی و یا 
کند که افق فکری های جهانی به یادگیرندگان کمک میآگاهی

و هویت بالقوه خود را در ارتباط با دیگر افراد با هر نوع تنوع و 
 .[20]ت زمین، توسعه دهندتفاوتی و در ارتباط با همه موجودا

کند که دو رویکرد اصلی برای تربیت شهروند اظهار می 12دیل
توان اهداف مختلفی را از آن جهانی وجود دارد که به وضوح می

های جهانی با این هدف که . رویکرد شایستگی1استنباط کرد: 
های الزم برای رقابت در جامعه جهانی آموزان را با مهارتدانش
های جهانی با هدف آموزش . رویکرد آگاهی2کند؛ می مجهز
های جهانی، همدلی و حساسیت فرهنگی برآمده از گیریجهت
دهد که های انسانی. دیل نشان میفرضها و پیشارزش
کنند های مختلف این دو روش را طرق متفاوت استفاده میمعلم

بدین ترتیب، تربیت شهروند جهانی به طور همزمان در  .[17]
مورد هویت های شخصی، محلی، ملی و جهانی آموزش می 

کند. این ارتباط بین دهد و سطوح مختلف هویت ها را تایید می
مسائل محلی و جهانی، فرصت هایی را برای شناسایی 

ها، کند، و همچنین توسعه مهارتمشترکات فرهنگی فراهم می
ش و فهم در راستای داشتن نقش فعال در جامعه جهانی را دان

 .[21]کند تشویق می
المللی زیادی با هدف ثبات سیستم های اقتصادی بینسازمان

الملل بنیاد نهاده شدند؛ هر چند در اثربخشی بسیاری اقتصاد بین
ها در ارتباط با رعایت عدالت و انصاف بحث وجود از این سازمان

های بعد از دوران جنگ جهانی دوم همکاریدارد. همچنین 
المللی به وجود آمد که منجر به عقد قراردادها و موافقت بین
های کلیدی شد که چارچوب قانونی محکمی برای نامه

های جهانی از جمله بیانیه حقوق بشر سازمان ملل به ارزش
  .23، 22]آیدشمار می

انگیز است، اما ثهبنابراین، تربیت شهروندی جهانی مفهومی مباح
با این وجود نشان از اشتراکات انسانی در یک جهان به هم 

های زیست محیطی و سیاسی اجتماعی از پیوسته دارد که چالش
رود. شهروندی جمله موضوعات مورد بحث آن به شمار می

جهانی به مسائل و موضوعاتی که فراسوی مرزهای کنونی 
-ا در ضمن در چارچوب دولتها است، تأکید دارد، امملت-دولت
. بنابراین تفاوتی که این دیدگاه با [20]شودها اعمال میملت

ها های دیگر دارد، آن است که در این رویکرد دولتدیدگاه
مندند تا موضوعات مختلف را با هدف بررسی مسائل و عالقه

-ها و سازمانمشکالت جهانی و زیست محیطی با سایر دولت

ورد بحث و مذاکره قرار دهند. در این رویکرد المللی مهای بین
ی اصلی آن به ها به شدت مورد توجه بوده و مشخصهارزش

های آید. در این ارتباط کندی معتقد است که ارزشحساب می
سنتی مرتبط با مفهوم شهروندی افراد جوان را در جوامعشان 

ید در بنابراین افراد جوان در این جوامع با آورد.منفعل بار می
های الزم در ارتباط با مفهوم شهروندی جهانی مدارس آموزش
البته باید مد نظر داشت که در این بین تعادلی  را دریافت کنند.

های سنتی منجر ایجاد شود چرا که پایبندی بیش از حد به ارزش
های جهانی و به انفعال و البته تأکید بیش از حد به ارزش

باعث فراموشی هویت و بیگانگی با های سنتی فراموشی ارزش
 .[24]شودآن می

که اند که با وجود اینبر این مبنا، بسیاری از مطالعات نشان داده
های تربیت شهروندی ملی رکن اساسی بسیاری از سیستم

آموزشی رسمی است، بسیاری از کشورها در حال حاضر به 
های های مختلف تربیت شهروند جهانی با برنامهترکیب جنبه

های در جدول زیر تفاوت. [17، 25َ]انددرسی خود پرداخته
های مختلف نشان شهروندی ملی و جهانی بر اساس شاخص

 داده شده است:

 
 [ 26ی]و جهان یمل یشهروند یسهمقا: 1جدول 

 شهروندی ملی شهروندی جهانی 

 اخالقی حقوقی/ نهادی وضعیت

 آزاد محدود عضویت

دولت-ملت واحد اصلی  جهان 

 فراملی  جامعه درون مرزی موقعیت

 جامعه مدنی جهانی نظام سیاسی ملی منبع اقدامات

 انعطاف پذیر و چندگانه ثابت )اما مورد بحث( هویت مدنی

 
در این راستا، با گذار از یک دیدگاه ملی به جهانی، امروزه 

ای از مباحث نظری، عملی و های جدید و مجموعهگفتمان
وجود آمده است که تعاریف جدید در ارتباط با سازمانی به 

های متفاوت دهند. در ادبیات معاصر واژهشهروندی ارائه می
چندی مورد استفاده قرار گرفته است که نشانگر این تغییر 

 15[، چندگانه30، 29، 28] 14[، پسا ملی27] 13باشند: فراملیمی
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 18اسیاسی[، فر32، 7] 17[، چندفرهنگی31] 16[، چند ملیتی18]

که  ییدر کشورها[ شهروندی. 35[ و جهان وطنی]34، 33]
به عنوان خود را  یمل یتمسئله حساس است و هو یک یتهو

 یاحساس شهروند یارتقا یبرایک چالش متبلور می کند، فضا 
است  یدر موارد یژهبه و؛ تواند محدود باشد یم یدر سطح جهان
در معرض خطر  ایر و یدرگ یمل یشهروند یها یتکه در آن هو

که  ناشی می شوداعتقاد  اینها اغلب از  ینگران ینهستند. ا
در این  است. یجهان یشهروند یبرا یهاول ماده یمل یشهروند
و  یها و منافع محلیتهو یتواند آشت یو گفتگو م یقتحقارتباط 

 [. 36]کند یلرا تسه یجهان
ادبیات ای است که در این شهروندی جهانی به هر حال واژه

[. 25] متغیر شهروندی جایگاه خاصی برای خود پیدا کرده است
 یک دیدگاه مشترک از شهروندی جهانی، آن سطح خاصی از

م های، ایالتی و ملی را به شهروندی است که شهروندی ناحیه
لح، زند و به موضوعات جهانی از قبیل محیط زیست، صپیوند می

مند قهرورسیم نیز عالتجارت، گرسنگی، بیماری، و تهدیدات ت
که  است. این دیدگاه از شهروندی جهانی شبیه توصیفی است

ارائه  "20جهان وطن"( از شخص 2002) 19اوسلر و وینسنت
سایر  المللی، احترام و بزرگداشتندهند: شخصی با تجارب بیمی

پردازان ها و عالقه مند به موضوعات جهانی. نظریهفرهنگ
 رستیرک دارند که شهروندان باید به دشهروندی جهانی اعتقاد د

محلی، و  از اتفاقات شهروندی در سطوح چندگانه ایالتی و ملی،
 [.35، 23همچنین در سطوح فرادولتی و فراملی، دست پیدا کنند]

د جهانی (، برنامه درسی تربیت شهرون2008) 21به باور استوارت
ا هوتای است که بتواند، شهروندانی مسئول که به تفابرنامه

هان ی مردم جپیوستگی همهبه هم گذارد، وابستگی واحترام می
ا ه و بکند و آمادگی دارد که متعهدانبه یکدیگر را درک می

حساسیت، بر اساس مالحظات محلی و جهانی دست به عمل 
 ود وخبزنند را تربیت کند. شهروندانی که نسبت به موقعیت 

هی طح جهانی آگاموضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در س
 ستندهعهد دارد و در برابر بقا و پایداری محیط زیست جهانی مت

[37 .] 
های مختلفی در موضوع تربیت شهروند جهانی شامل مؤلفه

ها به سه راستای مبحث آموزش و یادگیری است. این مؤلفه
ها و . ارزش3، و 23ها . مهارت2، 22. دانش و فهم1دسته کلی 

های دانشی تربیت شهروند اند. مؤلفهتقسیم شده 24ها نگرش
، 26، هویت و گوناگونی25جهانی شامل برابری و عدالت اجتماعی 

، صلح و 28، توسعه پایدار 27جهانی شدن و وابستگی متقابل 
باشند. مؤلفهمی 31و قدرت و حکومت  30، حقوق بشر29مناقشه

، 33، همدلی32های مهارتی شامل تفکر انتقادی و خالق
، 36، همکاری و حل تعارضات35، ارتباطات34خودآگاهی و اندیشه

، و آگاهی و عمل 37توانایی مدیریت پیچیدگی و عدم قطعیت
های ارزشی و نگرشی نیز شامل احساس باشند. مؤلفهمی 38تاملی

، 40تعهد به عدالت و برابری اجتماعی 39هویت و عزت نفس
، 42وناگونی( ارزشی، تنوع )گ41احترام به افراد و حقوق بشر

و  یاجتماع یریپذیتمسئول، 43دلواپسی نسبت به محیط زیست
 45و اعتقاد به توانایی مردم در ایجاد تغییر 44تعهد به مشارکت

توان گفت که های مذکور می[. با توجه به مؤلفه38باشد]می
ها ی دانش، مهارتتربیت شهروند جهانی، فراگیران را در توسعه

مورد نیاز برای تأمین امنیت عادالنه و سازگار با های و ارزش
سازد. ی آن توانا میهای بالقوهمحیط زیست جهان و چالش

همچنین تربیت شهروند جهانی، کودکان و نوجوانان را به 
ی همدلی و همچنین داشتن ی زمین و توسعهمراقبت از سیاره

  [12کند]های مداوم در این زمینه تشویق میمشغولیدل
ود ی وجبا این وجود، تناقضاتی در مفهوم تربیت شهروند جهان
 دیدها ناردارد که شاید قابل قبول نباشد اما نمی توان آن ها 

ه بها  گرفت. در حالی که این تناقضات متفاوت هستند همه آن
 مثاللی )این پرسشی اساسی در ارتباط با نحوه توسعه جهان شمو

 ، در عین احترام بههویت مشترک جمعی، مشارکت جهانی(
 اند.ای( پرداختهفردیت )مثال حقوق فردی، خود توسعه

 

 هامفهوم تربیت شهروند جهانی: انتقادات و پاسخ
یده ر پیچانگیز و بسیاشهروندی جهانی مفهومی پر مناقشه، بحث

تربیت  ه ازه شداست. در این ارتباط نه تنها در ادبیات تعاریف ارائ
ای نیز متفاوتی وجود دارد، بلکه عدهشهروند جهانی واریانس 

 نظر ع بهاعتقاد دارند که مفهوم شهروند جهانی تا حدودی مشرو
د جهانی در مفاهیم شهرون"کنند که ها اظهار میرسد. آننمی

ودی ن تا حد، و شاید ای"رسدچارچوب فعلی آرمانگرا به نظر می
نمایشی های حال حاضر، عیتبه جای واق"آمیز باشد که ما اغراق

 [39] "آرمانی برای آینده ارئه دهیم
مفهوم شهروندی جهانی "دارد که ( نیز بیان می2006) 46دیویس

تواند وجود داشته و در واقعیت نمی "حقیقتا یک استعاره است
توانیم شهروندانی جهانی ما نمی"دهد که باشد. او توضیح می

دیویس و [ 16] "باشیم چرا که ما هر کدام از یک کشور هستیم
دارند که بیان می [41، 18، 40دیگر حامیان این مکتب فکری]

در یک تعریف فنی، شهروندی به معنی وابستگی به یک کشور 
خاص و وفاداری به حقوق و وظایفی است که ملت به وسیله 

منافع و تعهدات شهروندان "اند؛ و از اینرو حکومت تعیین کرده
 "باشددولت مرتبط می-شهروندناپذیری به رابطه به طور جدایی

( از چارچوب 2010) 48( و هیملفارب2010) 47[. مشابها والزر40]
اند. موضوعات جهان وطنی و مقوله شهروندی جهانی انتقاد کرده

ها این است که مفهوم شهروندی تنها در ادعای اصلی آن
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-جا که هیچ جهانچارچوب دولت قابل لمس است، و از آن
معنی و نامفهوم به بی د، مفهوم شهروند جهانیدولتی وجود ندار

رسد. در ادامه این نظرات، سایر محققان نیز استدالل نظر می
اند که وجود شهروندی جهانی نیازمند نوعی از دولت جهانی کرده

 [.42باشد]و یا حکومت جهانی می
پاسخ اولیه به این انتقادات این بوده است که، استدالل جهان 

معنا نیست که ما کل دنیا را بر اساس یک مدل  وطنی به این
[ و یا به دنبال 43همگن و جهانی از مدرنیته غربی استوار سازیم]

ای از موضوعات اخالقی درک کلی و جهانی طیف گسترده
[. در عوض جهان وطن گرایی باید شامل ارتقاء 44خاص باشیم ]

های هنجاری جهت رفع مشکالت جهانی باشد و این چارچوب
های فرهنگی مشخصی نیز وجود دارد. در حالی است که تفاوت

اند که (،  استدالل کرده2000) 50( و کانی2010) 49بک و گرانده
وظایف جهان وطنی و احترام به تنوعات فرهنگی حقایقی 

روند. همچنین شهروندی جهانی آور به شمار میهمساز و الزام
[ 45، 5است] اکثرا با درک و فهمی از تنوع فرهنگی عجین

ها، و در بسیاری از جهات، مشارکت در آگاهی از دیگر فرهنگ
های اصلی شهروند تبادالت چند فرهنگی یکی از مشخصه

 [.45جهانی است ]
های موجود عصر امروزه کاربرد این مفهوم برای اشاره به واقعیت

المللی در ادبیات مربوط به حاضر در سطح محلی، ملی و بین
شود و اگر چه در مورد معنای آن وفور یافت می شهروندی به

اتفاق نظر وجود ندارد، اما به طور کلی چارچوب مفهومی فراتر از 
ی محلی و ملی را در جهت غلبه بر موانع موجود در محدوده

-های قومی، مذهبی و نژادی فراهم میها و تفاوتمسیر تنوع

گیرندگی  ویژگی عام شهروندی جهانی شمولیت و در بر"آورد. 
 [.46]"آن، فارغ از هر نوع تفاوتی است

ی بنابراین شهروند جهانی، مفهومی بیش از دانش صرف درباره
ی سطوح زندگی افراد، های دیگر است و همهها و فرهنگملت

شناسانه شامل خانواده، دوستان، جامعه، ملت، جهان و دنیای بوم
. سبک زندگی دهدی موجودات زنده را تحت تأثیر قرار میهمه

مروج شهروند جهانی به منظور موفقیت، هم در سطح کوچک و 
چه جا تفاوتی بین آنیابد و در آنهم در سطح وسیع تجلی می

-آندهیم در یک سطح و بین گوییم، باور داریم یا انجام میمی

دهیم در سطوح دیگر، وجود ندارد. چه باور داریم و انجام می
دوستی، های همسانی همچون نوعمهارتها و افراد باید ارزش"

محوری، ابراز بیان، گوش دادن و اعتقاد و باور نگری، خدمتژرف
جا باید تعهد جهانی و چنین در آنرا در خود نهادینه کنند. هم

همگانی برای پذیرش عمومی حاصل شود، که هر کدام به شکل 
 [.47]"فرآیند و پیگرد )نه یک پایان( هستند

 یاداز بن یبانیآموزش، با پشت یکاییآمر ی، شورا2005در سال 
 یبرا یجهان یادگیری"به نام  یبرنامه درس یهافورد، پروژه

به عنوان دانش،  یجهان یادگیریرا آغاز نمودند؛ که در آن  "همه
که  یتجارب مختلف یقآموزان از طرکه دانش یمهارت و نگرش

 کرد،یجهان م یدادهایو رو هاها را قادر به درک فرهنگآن
 هاییستمس یلخودشان و تحل یاز زندگ یقدردانهمچنین 

دانش و  ینا یریو به کارگ ی،فرهنگ یهادرک تفاوت ی،جهان
 [.48]شد  یفخودشان به عنوان شهروندان، تعر یادراک در زندگ

شناخته شده  "یتصالح"که عموما به عنوان مدل  یفتعر ینا
 ی،شهروند جهان یتترب در یادگیری یدیکل یجهاست بر سه نت

 [48] کندیم یدکأها تدانش، مهارت و ارزش یعنی
توان گفت: تربیت شهروند جهانی، کسب دانش، در حقیقت می

هایی است که شهروندانی آگاه، منتقد، فعال و نگرش و مهارت
پذیر در مورد مسائل محلی، ملی و جهانی را پرورش مسئولیت

-ها و مهارتنیازمند دانش، نگرشدهد. شهروندان هر جامعه 

ی ها را قادر سازد به عنوان یک عضو جامعههایی هستند که آن
های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جهانی در عرصه

فرهنگی حضوری فعال داشته باشند. بنابراین باید شهروندانی 
تربیت شوند که متناسب با الزامات عصر جهانی شدن باشند 

پرورش شهروند جهانی بدان معناست که مربیان  [. همچنین49]
آموزان را برای تفکر و عمل در راستای رسیدگی ملزمند که دانش

[ 7های آن، تشویق کنند]حلهای جهانی و توسعه راهبه چالش
تربیت شهروندی باید به افراد کمک کند تا شناخت شفاف و 

دست  ی جهانی بهدرستی از نقش خود در سطح ملی و جامعه
ی خود، ها در جامعهآورند و درک کنند که چگونه زندگی آن

دهد و چگونه رویدادهای زندگی ملل دیگر را تحت تأثیر قرار می
ها را تحت تأثیر قرار دهد. ی آنتواند زندگی روزمرهجهانی می

تالش برای  "محلی عمل کنید، جهانی فکر کنید،"شعار آشنای 
رد درک ماهیت تربیت شهروند بر مسائل موجود در مو غلبه

جهانی است. تربیت شهروند جهانی برای صلح باید آموزشی در 
بلکه  سطح عالی باشد که نه فقط یک چند فرهنگی سطحی،

 [.49مهربانی نسبت به یکدیگر را نیز تشویق کند]
مندی درون همچنین شهروندی جهانی به عنوان شناخت رابطه

ات انسانی )و با محیط جهانی و پیوند مشترک میان موجود
نیز  51[؛ که در این رابطه کالبرگ45شان( تعریف شده]زیست

تواند نقش مهمی در دهد که شهروندی جهانی میتوضیح می
 [.45ایجاد یک جامعه صلح محور ایجاد کند]

دانش، اطالعات،  یمبتوان یدبرهه از زمان، ما با یندر ا ینبنابرا
تا  یاوریمرا به وجود ب یاهنگو هم یکسان یهاها و نگرشمهارت

را به  یدجد یطو شرا یتبا وضع یاروییرو ییها، توانابر اساس آن
تر تر و کوچکچرا که جهان ما هر روز کوچک یم؛دست آور
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 یکو ارتباطات الکترون ژیعصر تکنولو یتخاص ینا شود؛یم
و  یدجد هاییگفت، تکنولوژ توانیکه م یاست. به طور

از مرزها، از جمله  یاریباعث حذف بس یک،الکترون هاییشرفتپ
 یبدان معن ینا ؛اندشده یو فرهنگ یاقتصاد یایی،جغراف یمرزها

از جهات رو به  یلیکه از خ یماشده یاییاست که ما وارد دن
 یندر ا یاتادامه ح یبرا یمقادر باش یدنهاده و ما با یکچارچگی

موجود سازگار  یطشرا و البته متلون، خود را با یکپارچه یایدن
  [9یم]کن

در مقابل رقابت  یجهان یهمبستگیک مبحث دیگر، بحث 
ت ین اساست. در این ارتباط یکی از تنش های موجود ا 52یجهان

در  که چطور از طریق آموزش به افراد می توانیم همبستگی
ت تفاومسطح جهانی ایجاد کنیم؛ افرادی که حتی در مکان های 

ستا ن رار ایو با ملیت یکسان به رقابت با یکدیگر می پردازند. د
خالف هم برخی معتقدند که همبستگی و رقابت در اصل م

 مایههستند و برنامه های آموزشی و درسی به جای تربیت سر
ایه سرم اجتماعی برای موفقیت متقابل، به طور سنتی به ایجاد

 امعهجهای انسانی در سطح فردی برای شرکت در بازار کار و 
 ربیتتکه  می پردازند. در این ارتباط دیدگاه جایگزین این است

 یاتیستگی به عنوان عناصر حشهروند جهانی به رقابت و همب
 هیدگاد ینطرفداران ااین نوع از تربیت نگاه ویژه ای دارد. 

 یروندشه یژگیو یککنند که اگر رقابت به عنوان  یاستدالل م
 و دشیت خواهد خالقی و نوآورالهام بخش شود،  یقتشو یجهان

 قابلمت یچالش ها یبرا ییراه حل ها جستجو شهروندان را به
ت قابراز  یدیجد یدگاهد ینکند. ا یم یتما هدا یکنون یایدن

، زیستن یبرا یادگیرندگان یتظرف یتاست که باعث تقو
پس تربیت شهروندی  شود. یو بهبود جهان ما م پیشرفت

ی قابترجهانی می کوشد تا شهروندان سه ویژگی را کسب کنند: 
که  ستگیکه بر می انگیزاند، همکاری که تقویت می کند، و همب

 این ومتحد می کند؛ پس اگر شهروندان جهانی این سه ویژگی 
مع جسه ارزش را به دست آوردند و آن ها را در سطح فردی 

 [ 50ی جهانی خواهند داشت]کردند، تحصیالت شهروند
که پردازی شهروند جهانی اشاره دارد به اینی مفهومخالصه

ز گیری در راستای تقدیر امعموال این موضوع به مثابه جهت
ق حقو ونگی ارتباطات متقابل افراد انسانی، احترام به تنوع فره

 رنج وبشر، تعهد به عدالت اجتماعی جهانی، حساسیت به درد 
گاه نر سوی جهان، توانایی دیدن جهان از دریچه مردم در ه

دیگران، و احساس وظیفه در جهت قبول مسئولیت اعمال 
ست ده اخودمان و نیز در ارتباط با دیگران، در نظر گرفته ش

[45.] 
 

 

 بحث و نتیجه گیری 

فقرا و  ینو شکاف ب یناعادالنه از منابع جهان یامروزه استفاده
ها یلیونم محرومیت و فقر به منجر و شده ترثروتمندان گسترده

 یابزار قدرتمند یت،خود شده است. ترب یاز حقوق اساس ،شهروند
عالمان فردا، کودکان،  یرادر جهان است ز ییرتغ یجادا یبرا

قرار  یتو ترب یمهستند که تحت تعل یکنون اننوجوانان و جوان
از  یقسمت یجهان یزندگ یست و یکم،. در بستر قرن بگیرندمی

. از بعد یمارتباط دار ایینهدر هر زم یگرانماست؛ ما با د یزندگ
یست از بعد ز سیار؛ ارتباطات و هارسانه یقاز طر ی،اجتماع

از  فرهنگی،از بعد  یاره؛س یکمشارکت در  یقاز طر محیطی،
روابط  یقاز طر یزن یاسیو از بعد س ی؛مردم هایجنبش یقطر
المللی با شهروندان بین یانضباط-یالمللی و ضوابط قانونبین

 یشهروند جهان یتترب ین رواز ا هستیم؛ در ارتباط یجامعه جهان
[. همچنین به دلیل افزایش وابستگی 51]است یتحائز اهم

ها به یکدیگر در دنیای کنونی، تربیت شهروندی جهانی انسان
مشغولی تمام عیار در آموزش و پرورش  مبدل به نوعی دل

ه است. شهروندان در کشورهای مختلف به دلیل کشورها شد
مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و بوم شناختی با 

-اند. از همین رو باید برنامهشهروندان سایر ملل در ارتباط مداوم

آموزان هایی را فراهم کنند تا دانشهای درسی مدارس فرصت
شورها به بتوانند شناخت بهتری از مردمان و فرهنگ سایر ک

دست آورند. بنابراین آموزش و پرورش کلید افزایش تفاهم بین 
 [.52هاست]ملت

گی ی زندآموزان در دنیایدر این ارتباط باید در نظر داشت، دانش
 کنند که در آن روندهای اقتصادی، سیاسی، تحوالت جدیدمی

، های زندگیعلم و فناوری، بهداشت و مسائل امنیتی و مهارت
روند. یکی از ای به سمت جهانی شدن پیش میزایندهبه طور ف

نها تهایی باشد که نه اهداف آموزش و پرورش باید ترویج نگرش
 منعکس کننده بردباری و احترام نسبت به جهانی شدن و

یی واناو ت روندهای آن باشد بلکه باید بازتابی از دانش و درک؛
ها نگو فرهبرقراری ارتباط و کار با مردم از سایر کشورها 

 [.53باشد]
جهان  یکه امروزه در اغلب کشورها داشته باشیم توجه یدباپس 
 ی،نفر از گرسنگ هایلیونم یافته،توسعه  یکشورها یو حت

. جنگ، تهاجم و برندرنج می یرهو غ یمسائل بهداشت خانمانی،یب
 کند؛یم یدنفر را در سراسر جهان تهد هایلیونتجاوز، جان م

 ین،زم یرهگرم شدن ک ییجهشده در نت یجادا یجهان ییراتتغ
 یشده توسط کشورها یدتن مواد زائد خطرناک تول هایلیوندفع م
پوند از سموم دفع  یلیوناز سه م یشب کارگیری و به یصنعت

وحش و  یاتبه ح آسیب و مرگ به منجر ها،کشآفات و آفت
 یدج یزنگ خطرها یهمگ هاینشده است. ا یموجودات آبز
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 [.54] طلبدیرا م نیو تالش جها یتهماها هستند که رفع آن
 یسم،ترور ،المللیجرائم بین یوعش یدبا یاد شده،بر موارد  عالوه

 یرانیخاک، و یب، تخریرمجازغ یتجارت داروها یدز،ا
 یاهی،و گ یجانور هایاز گونه یرفتن برخ یناز ب ها،یستگاهز
 یاد شده،افزود. مسائل  نیز را هاجنگل یبو تخر زایییابانب

هستند و  یمل یمرزها یمشکالت ورا ینآن است که ا زا یحاک
. شودیمطرح م یجهان یبعد است که ضرورت شهروند یناز ا
کند که مسائل کمک می یرانبه فراگ یجهان یشهروند یتترب

 یاز نظر اجتماع بنگرند، ترییعوس یداطراف خود را با د
مسائل  یباشند و درباره پذیرییتمسئول یشهروندان جهان

 یت. تربیندیشندالمللی بتجارت بین یدار وپا یمانند توسعه یجهان
دانش، فهم و  یران،که فراگ طلبدمی ی،در جهان کنون یشهروند

 ی،نقش مؤثر خود در سطوح محل یفایا یرا برا یازمهارت مورد ن
که  هاییدتهدی و هاکسب کنند و از فرصترا  المللیینو ب یمل

 .[55]برگرفته، آگاه شوند در یها را در سطوح مختلف زندگآن
توان گفت، تربیت شهروندی مطلوب در عصر جهانی بنابراین می

که افراد را مفتخر به ملیت و شدن، تربیتی است که در عین این
کند، افراد جامعه را به صورت های فرهنگ بومی میارزش

کار  کند. برای اینمللی تربیت میالی بیناعضای مطمئن جامعه
ی تحمل، تفاهم و احترام به تفاوت آموزش و پرورش باید روحیه

 [.56آموزان ایجاد و تقویت کند]ها را در دانشفرهنگ
به  یجهان یشهروند تربیت ینکهبا توجه به ابا این تفاسیر و 
دارند  یلشود، مردم تمایمربوط م یجهان یهامسائل و چالش

آموزان بالغ در سطوح پس از دانش یآموزش را عمدتا برا ینا
. در صورتی که این مورد کامال اشتباه است. ینندببتدارک  ییابتدا
 بعد ی،جهان یشهروند یتسه بعد ترب یاندر م یزچالش برانگ بعد

ها ها و ارزشنگرش یریگاست که با شکلروانی -یاجتماع
 یادگیری یقوان از طرتیارتباط دارد. اطالعات و دانش را م

باور و  یهایستمها، سکالس درس بدست آورد، اما ارزش
 یاجتماع یندهایفرا در تجارب انباشته شده و یقاز طر ،هانگرش

 یادگیرندگانند توسعه یفرآ یقها از طر. آنیرندگیشدن شکل م
دوران  یب،ترت ین. به همیندآیبه دست م یلتحص یندفرا یبه جا
است،  یجهان یشهروند تربیتشروع  یبرا زمان ینبهتر یکودک

ها با ذهنیت درستی آموزش های شهروندی جهانی را زیرا که آن
 [.50خواهند آموخت]

آموزان نهایتا ما باید به دنبال گسترش آگاهی و صالحیت دانش
برای زندگی در یک جامعه جهانی باشیم، چرا که فرایندی به نام 

به رو هستیم بسیاری از  جهانی شدن که اکنون با آن رو
ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تغییر داده 
است. این تغییرات مشکالت مهم و قابل توجهی را ایجاد 

اند؛ در این رابطه آموزش و پرورش وظیفه آمادگی کودکان کرده

در این جهان جدید و متغییر را بر عهده دارد و معلمان و 
ید سعی کنند تا کودکان را به عنوان شهروندان آموزشگران نیز با

های جهانی تربیت کنند. زیرا این تحوالت قابل توجه، نگرانی
زیادی در مورد از بین بردن محیط زیست، ترس از رشد 

ها برای کامیابی در ها و فرصتهای فرهنگی، چالشتفاوت
ستای اند؛ و ما وظیفه داریم در رااقتصاد جهانی را به وجود آورده

سازی کودکانمان به عنوان شهروندان این جامعه در حال آماده
 تغییر تالش کنیم.
انداز در حال : چشمتربیت شهروند جهانی"سند  در این ارتباط، در

 یشهروند دالیل اجرای تربیت یونسکو(، 2013) "53ظهور
[. عالوه بر 57را تشریح کرده است] مختلف یکشورها در یجهان

اندازی موجود در داخل و این مورد و موارد مذکور، اسناد چشم
انداز جمهوری ، سند چشم2030خارج کشور، از جمله سند 

اسالمی، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و 
ها ذکر شده ها و اهدافی که در آنپرورش نیز با توجه به بیانیه

ست؛ از جمله تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛ به نوعی بر اهمیت ا
تعامالت جهانی که الزمه آن وجود شهروندانی جهانی است، 

اند. در رابطه با این و برای نمونه، به بندهایی از سند تأکید کرده
تحول بنیادین آموزش و پرورش که حاوی رویکردهای 

تواند نمودهایی از لزوم میکنیم که باشند، اشاره مینگر میجهان
 تربیت شهروند جهانی در داخل کشور باشد:

 آموزان برای های انسانی هویت دانشتکوین و تعالی جنبه
تقویت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با همه 

 ها(ها در سراسر جهان )بیانیه ارزشانسان

  ر های بشری دآوردهای علمی و تجربهارج نهادن به دست
چارچوب نظام معیار اسالمی و بستر سازی برای دست یابی به 

 ها(مرجعیت علمی جهان )بیانیه ارزش

 های اجتماعی، بهداشتی و زیست رعایت حقوق و مسئولیت
 محیطی )اهداف کالن(

  کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسالم و
انی ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیت ایران در سطح جه

 )اهداف کالن(

 های آموزش و پرورش برای ها و توانمندیتوسعه ظرفیت
ای المللی و منطقههای بینحضور فعال و سازنده، در صحنه

 )راهبردهای کالن(

  حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمدنی و هنری در سطح
های عملیاتی ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسالمی )هدف

 و راهکارها(

  های خارجی در چارچوب بخش انتخابی آموزش زبانارائه
 های عملیاتی و راهکارها( )نیمه تجویزی( برنامه درسی )هدف
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 خواهی و پذیری و تعالیبرخورداری از روحیه مسئولیت
 تماعیهای ارتباطی در حیات خانوادگی و اجبرخوردار از مهارت

 های عملیاتی و راهکارها(؛در سطوح محلی تا جهانی )هدف
[58.] 

توان اظهار کرد که توجه به چه که بیان شد میبا توجه به آن
های آن برای شهروندان هر شهروندی جهانی و آموزش مؤلفه

کشور بسیار با اهمیت و ضروری است. زیرا جهانی شدن 
تواند از آن اجتناب ای است محتمل، و هیچ کشوری نمیپدیده

رای برا  که افراد خود کند. بر این اساس همه جوامع ناگزیرند
ر جا که دنحضور در گستره جهانی آماده کنند. کشور ما نیز از آ

های زیادی بوده و با توجه به عرصه جهانی دارای فعالیت
ها اندازهای موجود در اسناد ملی، در آینده این فعالیتچشم

ا رخود  تر نیز خواهند شد، نیازمند این است که شهروندانگسترده
جا که های جهانی آماده و مهیا کند. از آنود به عرصهبرای ور

ا ای آموزشی است، مدارس کشور متربیت شهروند جهانی مقوله
شند. توانند در این زمینه پیشرو بابخصوص مدارس ابتدایی، می

انی البته باید در نظر داشت که هر چند تربیت شهروند جه
یرد، نیز صورت پذ تواند در خارج از مدرسه و از طرق دیگریمی

تواند نظم و ای میو مدرسهولی این امر از طریق آموزش رسمی 
 ساختار بهتری پیدا کند و مفیدتر باشد.

 
 

 واژه نامه 
1. Citizen شهروند 

2. Global Citizen شهروند جهان 

3.  Noddings نودینگز 

4. Oxfam آکسفام 

5. Chen چن 

6. Brunell برونل 
7. Brigham بریگهام 
8. Cosmopolitanism گراییوطن 
9. Stoics رواقیون 

10. Common Good قانون جهانی طبیعت 
11. Immanuel Kant ایمانوئل کانت 
12. Dill دیل 
13. Transnational فراملی 
14. Post-National پسا ملی 
15. Multiple چندگانه 
16. Multinational چند ملیتی 
17. Multicultural چندفرهنگی 
18. Trans-Political فراسیاسی 

19. Osler and Vincent اوسلر و وینسنت 
20. Cosmopolitan جهان وطن 

21. Stowart استوارت 
22. Knowledge and 

Understanding 
 دانش و فهم

23. Skills هامهارت 
24. Values and Attitudes هاارزشها و نگرش 
25. Social Justice and 

Equity 
 عدالت اجتماعی

26. Identity and Diversity هویت و گوناگونی 
27. Globalizations and 

Interdependence 
جهانی شدن و وابستگی 

 متقابل
28. Sustainable 

Development 
 توسعه پایدار

29. Peace and Conflict صلح و مناقشه 
30. Human Rights حقوق بشر 
31. Power and Governance قدرت و حکومت 
32. Critical and Creative 

Thinking 
 تفکر انتقادی و خالق

33. Empathy همدلی 
34. Self-Awareness and 

Reflection 
 خودآگاهی و اندیشه

35. Communication ارتباطات 
36. Cooperation and 

Conflict Resolution 
 همکاری و حل تعارضات

37. Ability to Manage 

Complexity and 
Uncertainty 

توانایی مدیریت 
پیچیدگی و عدم 

 قطعیت
38. Informed and Reflective 

Action 
 آگاهی و عمل تاملی

39. Sense of Identify and 

Self-Esteem 
احساس هویت و عزت 

 نفس
40. Commitment to Social 

Justice and Equity 
عدالت و برابری تعهد به 

 اجتماعی
41. Respect for People and 

Human Rights 
احترام به افراد و حقوق 

 بشر
42. Value Diversity تنوع )گوناگونی( ارزشی 
43. Concern for the 

Environment 
دلواپسی نسبت به محیط 

 زیست
44. Social Responsibility & 

Commitment to 

Participation and 
Inclusion 

 یاجتماع یریپذیتسئول
 و تعهد به مشارکت

45. Belief that People Can 

Bring about Change 
اعتقاد به توانایی مردم در 

 ایجاد تغییر
46. Davies دیویس 
47. Walzer مشابها والزر 
48. Himmelfarb هیملفارب 
49. Beck & Grande, بک و گرانده 
50. Caney کانی 
51. kalberg کالبرگ 
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52. Global solidarity versus 

global competition  
 یرقابت جهان

53. Global Citizenship 

Education: An Emerging 
 انداز در حال ظهورچشم
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