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  چكيده
زيست با كرونا هاي شهروند جهاني همهدف پژوهش حاضر شناخت شايستگي

در نظام آموزش و پرورش است. بدين منظور پژوهشي كيفي به شيوة فراتركيب با 
منظور ) انجام شد. به2007اي ساندلوسكي و باروسو (استفاده از روش شش مرحله

، »امرالد«، »اسكوپوس«زبان انگليسي مند پنج پايگاه داده به انجام مرور نظام
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براي مطالعات خارجي و دو » پروكوئست«و » اشپرينگر«، »ساينس دايركت«
پايگاه اطالعات علمي جهاد «و » پايگاه نشريات كشور«پايگاه داده به زبان فارسي 

تا  2019هاي انتخاب شدند و مقاالت مرتبط در بازة زماني سال» دانشگاهي
مقاله). در تجزيه و تحليل به شيوة شبكة مضامين با  31( آوري شدجمع 2020

مضمون پايه (يادگيري مجازي،  23هاي كليدي مرتبط با هدف پژوهش واژه
آموزش مجازي، يادگيري از راه دور، ارزيابي الكترونيكي، ...)، پنج مضمون 

 هاي بهداشتي، راهبردهايهاي تفكر، آگاهيدهنده (آموزش مجازي، حوزهسازمان
پذيري) و سه مضمون فراگير (دانش، مهارت، و نگرش) خودحفاظتي، مسئوليت

  دست آمد.به
  
  زيستي، كرونا، آموزش و پرورش.فراتركيب، شهروند جهاني، هم هاي كليدي:واژه

  
  مقدمه و بيان مسئله

گيرند، همواره متأثر از هاي متعددي را دربرميعنوان سيستمي كه مجموعهجوامع به
شوند. در اين راستا توجه به تدريج يا ناگهاني ايجاد ميتغييراتي هستند كه يا به تحوالت و

گيري و تداوم هر جامعه نقش اساسي دارد. در ميان ها و تحوالت ناشي از آن در شكلبحران
هاي آموزشي همواره نقش اساسي در تربيت و پرورش هاي مختلف در جامعه، نظامنظام

هاي كنند. آنچه جايگاه نظام آموزشي را از ساير نظامد و كارآمد ايفا مينيروهاي انساني توانمن
هايي است كه بايد متناسب با شرايط و ريزيسازد، تغييرات، تحوالت و برنامهجامعه متفاوت مي

ترين تحوالت جامعة جهاني امروز ورود هاي آموزشي انجام شود. از مهماقتضائات جوامع در نظام
 19ل و اهميت نقش شهروند جهاني در آن است كه با توجه به  بحران كوويدـ به عصر ديجيتا

زيستي با آن و نقش نظام آموزشي در اين خصوص شهروندي و رعايت حقوق شهروندي و هم
  پيش آشكار شد.ازبيش

به رفتارها و اصول شهروندي در سطحي فراتر از شهروندي و ايجاد باور و نگرش نسبت
هاي تعليم و ترين چالشهاي منابع و امكانات از مهمي با توجه به محدوديتجامعة ملي و محل

هاي سياسي و اجتماعي در سطح دنياست. پاندمي كوويد بيش از دو سال است تربيتي نظام
هاي فراوان اقتصادي، اجتماعي و آموزشي كرده است و بيش از هر جامعة بشري را دچار چالش

ها همواره در طول تاريخ بشر، عي را متأثر ساخته است. بحرانچيز سبك زندگي فردي و اجتما
افراد در سبك زندگي  ايالشعاع قرارداده و موجب تغييرات عمدهزندگي جوامع انساني را تحت
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اند. ورود اينترنت به زندگي و تبديل جوامع مختلف به جامعة جهاني الزامات و تعهداتي را شده
يري مفاهيمي ازجمله حقوق شهروندي، شهروند جهاني، زندگي در گايجاد كرد كه به شكل

). موالئي 1399عصر ديجيتال، آموزش در فضاي مجازي و ... منجر شد (البرزي و خوشبخت، 
هاي اجتماعي دهد شكلشناختي پديدة شهروندي نشان مي) معتقد است ماهيت جامعه1400(

به خود گرفته است. در اين راستا زماني كه شهروندي طي زمان متحول شده و اشكال گوناگوني 
شود ناچار به پرداختن مي 19صحبت از جامعة جهاني و بقاي آن در بحراني همچون كوويد ـ 

مفاهيم مرتبط به آن ازجمله حقوق شهروندي، شهروند جهاني و آموزش و پرورش مربوط به 
هاي پرورش آن از بحث ويژه آنكه بحث شهروندي و آموزش واين مفاهيم خواهيم بود. به

المللي مطرح شده است و تدوين الگوهاي هاي ملي و بينكليدي است كه توسط سازمان
  ترين اهداف محققان و پژوهشگران است.آموزشي و تعيين اعتبار آن از مهم

هاي متعدد عصر حاضر، پرداختن به مفهوم حقوق شهروندي و در ميان مفاهيم و چالش
س مفهوم شهروند جهاني كه پيامد آن سالمت فرد و جامعه است رعايت اصول آن براسا

ها و رفتارهاي حياتي در اين توجه است. براي دستيابي به اصول و الگوي نگرشازپيش قابلبيش
خصوص تبيين مفاهيم اساسي مربوط به آن ازجمله شهروندي جهاني، حقوق شهروندي، نظام 

ادبيات نظري و پژوهشي بيانگر آن است كه  به  توجه است. نگاهي بهآموزشي و بحران قابل
خواهد و ها چه ميدانند جامعه از آنافرادي كه به جهان حاضر خود آگاهي و اطالع دارند و مي

هايي از سطح فرد گرفته تا سطح جامعة ملي و جهاني احترام ها و نگرشبايد به چه ارزش
، 1گويند (هانسونته باشند شهروند جهاني ميها مشاركت فعال داشبه آن ارزشبگذارند و نسبت

داند اي فراتر از منطق را شاخص شهروند جهاني مي) تعلق به جامعه2004(2). ميتلمن2010
) 2005( 3كند. ديويسهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بروز ميكه در حوزه

براساس مفاهيم دموكراسي، حقوق داند كه در آن افراد هويتي شهروند جهاني را مفهومي مي
داند كه ) شهروند جهاني را مفهومي مي2012( 4كنند. بنكزانساني و عدالت اجتماعي پيدا مي

هايي ازجمله مشاركت، فعاليت و احساس تعلق داراي جايگاه قانوني است و دربرگيرندة مهارت
هايي نظير نگرش، ه شاخص) ب2017( 5هاست. بامبرگ و ماسربه جامعة انساني فراتر از تفاوت

_______________________________________________________ 
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آگاهي مسئوالنه به محيط زيست، كنترل عمل شخصي، توانايي عمل به هنجارهاي زيستي، 
صورت مسئوالنه به ) توجه افراد به2020( و همكاران 1اخالقي و شخصي اشاره دارند. كارينگتن

ة شهروند شرايط و اقتضائات محيطي و آگاهي و تسلط بر رفتار اجتماعي و منصفانه را مؤلف
كنند. در پرداختن به مفهوم شهروند جهاني مفهوم پذير در جهان معاصر مطرح ميمسئوليت

) اطاعت، احترام، استقالل، انتقاد از 2020( 2حقوق شهروندي مطرح است. در تعريف پاتريك
هاي سياسي و اجتماعي و حفظ برابري و شادي جامعه از مفاهيم شهروند خوب و حقوق چالش
) در تعريف خود از حقوق شهروندي با توجه به اقتصاد جهاني 2014( 3دي است. اندروتيشهرون

و نقش آن در زندگي سالم به مفاهيمي همچون عدالت اجتماعي، حقوق انساني، تساوي و 
) نيز در تعريف خود به عدالت اجتماعي 2018(4كند. دي گروتبرداري از اقتصاد تأكيد ميبهره

ريزي جامعه است و ترين ركن برنامه. از آنجايي كه آموزش مهمو سياسي اشاره دارد
آموزان آن جامعه هستند كه بايد از آموزشي دانش ترين عنصر در توسعة هر جامعةكليدي

ها و الگوهاي مند باشند، لزوم توجه به برنامههاي گوناگون بهرهفرهنگ، آگاهي و مهارت
ويژه در سطح جهاني مؤثر باشد ضروري مناسب بهآموزشي كه در ايجاد رفتارهاي شهروندي 

هاي آموزشي در افزايش كيفيت عملكرد است. آموزش رفتارهاي شهروندي جهاني در نظام
  ).1398آموزان اثرگذار است (نعمتي و همكاران، دانش

) نيز در تعريف خود به دانش سياسي و اجتماعي كه نظام تعليم و تربيت به 2010( 5ريولي
 6عنوان حقوق شهروندي در سطح جهاني اشاره دارد. گورن و يمينيدهد بهزان ميآمودانش

) نيز مفهوم ادراك معلمان از حقوق شهروند جهاني را با مفاهيم متعدد همدلي و توجه 2016(
كند. در تمام تعاريف ذكرشده از آميز با ديگران مطرح ميبه محيط زيست و زندگي مسالمت

به خود و شهروندي مفهوم تربيت شهروندي كه در آن افراد بايد نسبتشهروند جهاني و حقوق 
پذيري داشته باشند، حائز اهميت ديگران براي برخورداري از زندگي سالم تعهد و مسئوليت

هايي همچون بسط و گسترش توانايي شهروندان، تقويت حس تعلق است كه شامل مهارت
، تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي اجتماعي، تقويت اعتماد به آموزش و يادگيري

  ). 2017زاده و اميدي، جمعي در مقابل فردگرايي است (نقي
_______________________________________________________ 
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هاي ها و توانمنديگيري مهارتباتوجه به نقش اساسي آموزش و پرورش در تقويت و شكل
هايي كه بتواند در امر آموزش و تربيت شهروند شهروندي در افراد جامعه شناخت شاخص

توجه پيش قابلازآموزان بيشويژه در دانشني مؤثر باشد حائز اهميت است و اين امر بهجها
تر، بايد ضمن پذيرش تغييرات، اصول تطبيق است. لذا براي درك بهتر و زندگي هوشمندانه

جانبة زندگي شخصي و اجتماعي افراد جامعه در راستاي اقتضا و شرايط حاكم مدنظر همه
) معتقدند وجود اهداف 2018). برخورداري و همكاران (1،2020راس و تاراكوقرارگيرد (اسكالي

هاي زيستي، باتوجه به شرايط حاكم سياسي ـ هاي فكري و ارزشگيريمشترك، باورها و جهت
هاي اجتماعي و حوادث و زيستي بين گروهاجتماعي و بهداشتي عامل مهمي در نيل به هم

طور خاص شهروندان يك جامعه و به هايارزش و باورها در بيان ديگر تحولهاست. بهبحران
 كشور شهر، محلي، اجتماع در آميزمسالمت »زيستيهم«به  آموزان عامل اساسي دستيابيدانش

 قبال در پذيرش مسئوليت مستلزم جمعي زندگي در مشاركت است. جهاني درنهايت جامعة و
و رسيدن به  روطبق سنجش شرايط پيش سازيباورها و ارزش تعدد و تنوع فهم و يكديگر

 شودمي باعث تنهاآموزان نهبه دانش زيستيهم ). آموزش2019وحدت در رويه است (هاشمي، 
 كنند، بلكه يكديگر زندگي كنار در خاطرآرامش با رغم شرايط حادكشور، علي يك در افراد كه

افراد و  با ارتباط و تعامل براي اآنان ر و دهدپرورش مي جهاني شهروند يك عنوانبه را افراد
  سازد. مي آماده در جامعه مختلف هايموقعيت

زيستي بهينة افراد جامعه عاملي مهم در كاهش احساس زا در همها و حوادث آسيببحران
تواند اثرات سويي بر كند و ميها يادآوري ميامنيت بين افراد است و واقعيت مرگ را به آن

و اعالم فراگيري آن  ). شيوع ويروس كرونا2020، 2بگذارد (آزدين و باراكها سالمت روان آن
توسط سازمان بهداشت جهاني بحراني جهاني محسوب شد. اين بيماري داراي پيامدهاي مثبت 

بررسي است. در و منفي است كه از ابعاد بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و آموزشي قابل
هاي سنتي و ها و مراكز آموزش عالي و حذف آموزشدانشگاهبُعد آموزشي تعطيلي مدارس، 

سمت نظام برانگيز اين بيماري بود كه موجب حركت بهچهره از پيامدهاي چالشبهچهره
نظمي در آموزشي منعطف شد. از سويي هر نوع وضعيت بحراني معموالً باعث ايجاد اختالل و بي

توان جسمي و در چنين شرايطي كودكان كمشود. هاي آموزشي نيز ميابعاد حمايتي نظام

_______________________________________________________ 
1. Scully-russ & Torraco 
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و  1پذيرتر خواهند بود (ترالسها و كودكان پناهنده آسيبحمايت دولتذهني، كودكان تحت
  .)2020همكاران، 

در بُعد اقتصادي خسارت به مشاغل مختلف و بيكاري افراد و صدمات روحي و رواني 
). در بُعد فرهنگي و اجتماعي 2020، 3و؛ تاشيرا و شا2020و همكاران،  2توجه است (كدراقابل

آمد در تعدادي از كشورها، واگرچه اقداماتي ازقبيل اعمال شرايط اضطراري و مقررات منع رفت
جداسازي شهرها يا مناطق خاص، براي جلوگيري از گسترش ويروس الزم و ضروري بود، ليكن 

و همكاران،  4تغيير كرد (آيتي هاي شخصي، اجتماعي و ارتباطي افراد جامعه را دستخوشآزادي
و  5هاي اجتماعي، افزايش فردگرايي و انزواي اجتماعي شد (واينر) و موجب گسست2020

). همچنين شيوع  بيماري كرونا، ترس و عصبانيت و 2020و همكاران،  6؛ كاي2020همكاران، 
  ).2020، 7درنتيجه بروز تفكر و رفتار غيرمنطقي افراد را نشان داد (تاناب

  
  پيشينة پژوهش

 19در بررسي پيشينة پژوهش درمورد حقوق شهروندي و شهروند جهاني در بحران كوويدـ 
هايي كه در وجوي محققان وجود دارد و بيشتر پژوهشهاي اندكي براساس جستپژوهش

هاي اخير درمورد كرونا ويروس صورت گرفته جنبة پزشكي و درماني داشته است و محققان ماه
هاي بيشتر بر جنبه  )2020و همكاران ( 9، ليپي)2020و همكاران ( 8مله هانگبسياري ازج

اند. ليكن چند پژوهش مرتبط نيز در اين هاي بهداشتي تأكيد كردهباليني بيماران و توصيه
ساز زمينه 19) در پژوهش خود نشان داد كوويدـ 1400ذكر است. خنجرخاني (مورد قابل

هاي متعددي در حوزة يافته را با چالشتر توسعهژه جوامع كموياتفاقاتي شد كه جوامع به
) در پژوهش خود به 1399آموزش، قوانين و روابط اجتماعي مواجه ساخت. شيردل و همكاران (

پرداختند. البته  19اهميت سازگاري و چگونگي راهكارهاي مرتبط به آن در بحران كوويدـ 

_______________________________________________________ 
1. Troles 
2. Kodera  
3. Tashiro & Shaw 
4. Ayittey  
5. Viner  
6. Qiu  
7. Tanabe 
8. Hong  
9. Lippi  
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آموزان در فضاي مجازي در بحران كوويدـ دانشهاي مشابهي درمورد مشكالت آموزشي پژوهش
) در پژوهش خود با عنوان واكاوي 1399انجام شده است؛ ازجمله محمدي و همكاران ( 19

هاي آموزش مجازي در زمان شيوع آموزان دورة اول ابتدايي از چالشتجارب والدين دانش
شاره كردند كه هر مقوله ويروس كرونا به چهار مقولة آموزشي، اقتصادي، فرهنگي و فني ا

و  1محاسن و معايبي را نشان داد. در تحقيقات مشابه درمورد حقوق شهروندي و كودكان بوتا
در پژوهش خود درمورد ادراك كودكان از حقوق شهروندي نشان دادند  )2016همكاران (

شان در كودكان به جايگاهشان در اجتماع و ميزان توجه به احساسات، افكار، باورها و عقايد
هايي كه الزمة ها و فعاليتتدوين حقوق شهروندي اشاره دارند و همچنين كودكان به ارزش

ها از ديدگاه آنان هر آن چيزي است كه شهروند خوب بودن است تأكيد كردند كه اين فعاليت
) نيز معتقد است تربيت شهروندي در 2015( 2اند. اسكوبيدر مدرسه و خانواده آموخته

موزان بايد براساس مراحل رشد اخالقي كولبرگ با مفهوم اساسي دختر خوب ـ پسر آدانش
گيرد. فتحي و اي شكل ميهاي مدرسهخوب شكل گيرد كه محتواي آن براساس آموزش

آموزان ابتدايي ) در مقالة مروري خود در بررسي تربيت شهروندي در دانش1394سعادتمند (
 آموزان،دانش كردن پذيرجامعه در پرورش و آموزش ياساس تأثير به توجه دريافتند با

 امري نيز جهاني و ملي محلي، جامعة در نقش شهروندي ايفاي براي جديد نسل سازيآماده
در پژوهش خود به نقش  )2012(3رود. گارات و پايپرمي انتظار آموزشي نهاد اين از كه است

موزان اشاره دارند. فزوني شره جيني و آدانش تفكر انتقادي و فلسفي در تربيت شهروندي در
سوم ابتدايي در تربيت شهروندي دريافتند  مطالعات اجتماعيبررسي كتاب  ) در1395( پيري

هاي تربيت شهروندي و آنچه در كتاب وجود دارد عناصر هدف، محتوا و ارزشيابي بين مؤلفه در
ربيت شهروندي مشكل ايجاد تواند در پذيرش مفاهيم تهماهنگي الزم وجود ندارد و اين مي

اي در جوامع  كند. هرچند مفهوم شهروندي و تربيت شهروندي در دوران معاصر جايگاه ويژه
هاي مختلفي موردبحث و بررسي قرار گرفته و به آن پرداخته شده ها و نظريهداشته و از ديدگاه

رد و بايد موردتوجه و اهميت بسزايي دا 19است، ليكن اين مفهوم در شرايط بحراني كوويدـ 
توجه است اين است كه تطبيق زندگي با اين پژوهش قرار گيرد و آنچه در اين خصوص قابل

آموزان و افزايش آگاهي، نگرش و خصوص دانشجانبة افراد و بهشرايط نيازمند درك همه
ن هاي موردنياز درمورد ايزيستي است كه پژوهشي درمورد شايستگيمهارت آنان و جهت هم

_______________________________________________________ 
1. Botha  
2. Scoby 
3. Garrat & Piper 
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زيستي تاكنون انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر به شيوة فراتركيب با هدف شناسايي هم
زيست با كرونا در نظام آموزش و پرورش انجام شد. نتايج حاصل ها شهروند جهاني همشايستگي

ريزان و معلمان در اصالح و بهبود برنامة درسي از گذاران، برنامهتواند به سياستاز پژوهش مي
الترين سطح برنامة درسي رسمي تا برنامة درسي عملياتي كمك كند و راهگشاي مناسبي با

هايي براي آموزش و پرورش باشد. در اين راستا سياستگذاران در طراحي برنامة درسي در درس
توانند الگوي شايستگي هاي آسماني، علوم و فارسي ميهمچون مطالعات اجتماعي، هديه

آموزان آمادگي نحوي كه دانشسرفصل آموزشي تدوين و اجرا كنند به عنوانشده را بهمطرح
  هاي مشابه را داشته باشند.مقابله با بحران

 
  شناسيروش

بوده كه با  1و از نوع فراتركيبهاي كيفي اين پژوهش از نوع كاربردي، در زمرة پژوهش
ه است. درمورد روش ) انجام شد2007( 2اي ساندلوسكي و باروسومرحلهاستفاده از روش شش

شود كه هنوز ذكر است كه زماني كه پژوهش در موضوعي انجام ميتحقيق مورداستفاده قابل
اتفاق  19تجارب زيستة افراد براي استنادات علمي كفايت ندارد مثل آنچه در بيماري كوويدـ 

ب زيستة آنان جاي كسب اطالعات ناقص از افراد و صرفاً تأكيد بر تجارمحققان به افتاده است،
رود كه از داوري گذشته، در مجالت معتبر به چاپ ها و مداركي ميبه سراغ اسناد، پژوهش

هاي هاست. براساس روشترين شيوه در اين مورد فراتركيباعتبارند كه از مهمرسيده و قابل
ضر ها سه نوع فراتركيب (كمي، كيفي و تلفيقي) وجود دارد كه در پژوهش حاحاكم بر پژوهش

هايي كه روش پژوهش كيفي داشتند از فراتركيب كيفي به معناي استفاده از نتايج پژوهش
  استفاده شد.

  
  تيم فراتركيب 

ريزي درسي و دو نفر تيم فراتركيب در اين پژوهش، متشكل از دو نفر متخصص برنامه
 منظور اطمينان ومتخصص مديريت آموزشي و مسلط به روش پژوهش فراتركيب بود. به

مند، پيشينة مرتبط با موضوع و يافتن منابع موردنياز وجوي جامع و نظاماعتباربخشي به جست
هاي رساني نيز استفاده شد. گامشناسي و اطالعاز يك نفر از كارشناسان ارشد رشتة علوم دانش

  اند از:فراتركيب عبارت

_______________________________________________________ 
1. meta-synthesis 
2. Sandelowski & Barroso 
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  پژوهش سؤال اول: تنظيم مرحلة

زيست با كرونا در نظام آموزش و هم شهروند جهانيهاي شايستگيسؤال محوري پژوهش: 
  پرورش چيست؟

  
  ادبيات مندوجوي نظامدوم: جست مرحلة

ساينس «، 2»امرالد«، 1»اسكوپوس«در اين پژوهش پنج پايگاه داده به زبان انگليسي شامل 
براي مطالعات خارجي و دو پايگاه داده به زبان  5»پروكوئست«و  4»اشپرينگر«، 3»دايركت

انتخاب  7»پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي«و  6»پايگاه نشريات كشور«ارسي شامل ف
، 8»زيستشهروند هم«هاي كليدي ها از واژهوجوي مقاالت در اين پايگاهشدند. براي جست

آميز زيستي مسالمتهم«و  10»خصوصيات شهروند مسئول«، 9»آموزش رفتارهاي شهروندي«
آوري جمع 2020تا  2019هاي ده و مقاالت مرتبط در بازة زماني سالاستفا 11»در بحران كرونا

  وجوها پاندمي كرونا مشترك بود.شد و در تمام جست
  

  مرحلة سوم: ارزيابي كيفيت
هاي منبع با كليدواژه 37هاي مذكور، درمجموع تعداد داده وجوي اولية پايگاهپس از جست

ها بود و امل بررسي عنوان منابع، چكيده و محتواي آندست آمد. فرايند بازبيني ششده بهاشاره
ها فارسي و انگليسي، زمان انجام در هر مرحله متناسب با معيارهاي پذيرش (زبان پژوهش

صورت مقالة هاي تركيبي يا كيفي به، پژوهش2020تا سال  2019ها از سال پژوهش

_______________________________________________________ 
1. Scopus 
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6. http://www.magiran.com/ 
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شده) موردبررسي قرار گرفت. نامة منتشرمنتشرشده در مجالت، بخشي از يك كتاب و پايان
  مراحل بازبيني به شرح زير بود:

ها بررسي شد و منابعي كه ارتباطي با سؤاالت ) عنوان منابع، چكيده و محتواي آن1
دليل عدم ارتباط با سؤال پژوهش نداشتند، كنار گذاشته شدند. در اين مرحله دو منبع به

  بيشتر وارد مرحلة دوم شدند. منبع براي بررسي 35پژوهش كنار گذاشته شدند و 
هاي تكراري بودند يكي از ) از منابعي كه مربوط به نويسندگان مشترك يا داراي يافته2

هاي تر باقي ماند. به اين ترتيب يك منبع ديگر كه داراي يافتهها حذف و پژوهش كاملآن
  منبع باقي ماندند. 34تكراري بود حذف شد و درنهايت تعداد 

شناختي مطالعات، ارزيابي شود. هدف از اين گام، حذف عدي، بايد كيفيت روشدر قدم ب )3
ها اعتمادي نداشته باشد. به همين دليل ابزار ارزيابي هاي آنمنابعي است كه پژوهشگر به يافته

دهد و براي تعيين مورداستفاده قرار گرفت كه ليست كامل و جامعي از سؤاالت را ارائه مي
هاي فراتركيب براي شود. در پژوهشكار برده ميبودن و تناسب پژوهش بهاعتبار، كاربردي 

شده استفاده اي ازپيش طراحيههارزيابي مطالعات مرورشده از ابزارهاي رسمي مانند سيا
ترين عنوان يكي از جامعبا ده معيار ارزيابي مقاالت، به 1شود. از ميان اين ابزارها، ابزار كسبمي

سؤالي جهت بررسي دقت، اعتبار و اهميت مطالعات  10يادي دارد. اين سياهة ابزارها كابرد ز
ليست شامل بررسي اهداف پژوهش، منطق ) . سؤاالت چك2005كيفي است (والش و داون، 

ها، رابطة پژوهشگر و آوري دادهگيري، روش جمعروش، طرح پژوهش، روش نمونه
ها و ارزش ها، بيان واضح يافتهه و تحليل دادهكنندگان، مالحظات اخالقي، اعتبار تجزيمشاركت

لحاظ دارا بودن پژوهش بود. هنگام استفاده از اين ابزار، منابع مطالعه شده و براي هر منبع به
امتيازي اين روش،  50درنظر گرفته شد. براساس مقياس  5تا  1هاي باال امتيازي بين ويژگي

، متوسط »40ـ31«، خوب »50ـ41«يلي خوب هر منبع براساس درجة كيفي و مطابق طيف: خ
بندي شدند. بر اين اساس، سه دسته» 10 -0«و خيلي ضعيف » 20ـ11«، ضعيف »30ـ21«

منبع در فرايند ارزيابي  31دليل كسب امتياز ضعيف و خيلي ضعيف حذف شدند و منبع به
خوب و يازده مقاله  پذيرفته شدند كه از اين تعداد سه منبع امتياز متوسط، هفده مقاله امتياز

  امتياز خيلي خوب را كسب كردند.
  

  هاي كيفيمرحلة چهارم: تجزيه و تحليل داده

_______________________________________________________ 
1. CASP(Critical Appraisals Skills Programm) 
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منظور شده را بهمقالة منتخب و نهايي 31طور پيوسته، در اين مرحله، پژوهشگران به
اند، چند بار ها مطالعات اصلي انجام شدهها درون محتواي مجزايي كه در آندستيابي به يافته
 پژوهش كدها سؤال اصلي استخراج براي اقدام كردند. انتخابي متون از كدها مرور و به استخراج

كد استخراج شد. در  35از اين حيث با درنظر گرفتن فراواني درمجموع  گرفت. قرار عمل مالك
زيست با كرونا در اين پژوهش شناسايي شده اين راستا گفتني است مفهوم شهروند جهاني هم

اند و در اين ارتباط استخراج نحوة اتصال مضامين هم با توجه به استنادات مشخص شدهاست و 
شده از متن مفهوم هاي ساختاري، هم موضوعي و هم بيرون كشيدهكدها هم براساس تحليل

بخشي بيان ديگر در اين پژوهش هدف استخراج و انسجامشهروند جهاني بوده است. به
هاي پيشين يك الگوي مشخص است كه نمونة آن در پژوهش هاي پراكنده در قالبپژوهش

  ها ارائه شده است.نيست. مرحلة پنجم و ششم در بخش يافته
  هايافته

  هاي كيفيمرحلة پنجم: تركيب يافته
عنوان كد درنظر گرفته شد و سپس طبق ها بهشده از پژوهشابتدا تمام عوامل استخراج

 35فهوم هر يك از كدها، كدها خالصه شد و كدهاي اوليه (هاي تقليل با درنظر گرفتن مقاعده
  ارائه شده است. 1شده در جدول كد كاهش يافت. مضامين پاية شناسايي 23كد) به 

  
  شده. مضامين پاية شناسايي1جدول 

  )شواهد (منابع پژوهشي  مضامين پايه
  )2020اران (و همك 2)؛ اللمانا2020( و همكاران 1مدديعلي  اهميت يادگيري مجازي

  )2020( و همكاران  3)، فاوال2020اللماناوا و همكاران (  آشنايي با مفهوم يادگيري از راه دور
آشنايي با فناوري اطالعات و 

  ارتباطات
هاي آموزش ها و رسانهو سامانه

  مجازي

 )2020و همكاران ( 5)، آلزيرات2020( و همكاران 4تورز

_______________________________________________________ 
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  )شواهد (منابع پژوهشي  مضامين پايه
  )2020)، پاتريك (2020( و همكاران  1هو  تفكر اقتصادي
 )2020( 3)، صالح2020( 2آدوم  تفكر اجتماعي
 )2020( و همكاران 4وايتال  تفكر فرهنگي
 )2020( و همكاران 5جاويد  تفكر سياسي

آگاهي داشتن از سابقة بيماري 
  )2020( 6)، دوآن و ژو2020مددي و همكاران (علي  ايزمينه

هاي ها و توصيهآگاهي  از پروتكل
  تيبهداش

  )2020( 8)، تجادا و بيچارا2018( و همكاران 7شامه
مددي و همكاران )، علي2020و همكاران ( 9تيرباگون

)2020(  
  )2020)، تجادا و همكاران (2018شامه و همكاران (  اي وكلينيكيهآگاهي از معاينات دور

  هاوشوي دستشست

)، 2020)، دوآن و همكاران (2020تيرباگ و همكاران (ون
)، 2020و همكاران ( 11)، راسر2020( 10ساي و آرنافد

مددي و همكاران )، علي2020و همكاران ( 12فرگوسن
)2020(  

  استفاده از ماسك
)، 2020)، دوآن و همكاران (2020تيرباگ و همكاران (ون

)، فرگوسن و 2020)، راسر و همكاران (2020دساي و آرناف (
  )0202مددي و همكاران ()، علي2020همكاران (

  رعايت فاصلة اجتماعي
)، 2020)، دوآن و همكاران (2020تيرباگ و همكاران (ون

)، فرگوسن و 2020)، راسر و همكاران (2020دساي و آرناف (
  )2020مددي و همكاران ()، علي2020همكاران (

_______________________________________________________ 
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  )شواهد (منابع پژوهشي  مضامين پايه
كارگيري و استفاده از توانايي به
  هاي يادگيري مجازي شيوه

  )،2020مكاران (و ه 2)، جيسوال2020( 1داوان
  )2020)، اللماناوا و همكاران (2020مددي و همكاران (علي

  )2020)، جسيوال و همكاران (2020( و همكاران 3ناسيري  كار با رايانه و تلفن همراه
هاي آگاهي و  شركت در دوره
  يادگيري از راه دور

  

)، هاسان و 2020و همكاران ( 5)، فاوال2020( 4هاسان و بااو
و  7)، سينها2020( 6)،   هملس و برگز2020( همكاران

  )2020همكاران (
  )2020( و همكاران 8پاتل  هاي الكترونيكيديدگاه به ارزيابي

هاي ارتباطي و آموزشي در شبكه
  )2020( 10)، داهوان2020( 9ادنان و آنوار  فضاي مجازي

  )2020( و همكاران 11فراسيال  تقويت حس تعلق اجتماعي
  )2020)، فراسيال و همكاران (2019پاتريك (  زهاي جمعياحترام به نيا

توانايي عمل كردن به هنجارهاي 
  )2019)، بامبرگ و همكاران (2020فراسيال و همكاران (  زيستي، اخالقي شخصي

  )2019)، پاتريك (2019( 12بامبرگ و ماسر  توجه به شرايط و اقتضائات محيطي
  )2019)، بامبرگ و همكاران (2020فراسيال و همكاران (  پذيرش تغييرات

  
تري انجام و مضامين در بندي كليشده، دستهدر مرحلة دوم، براساس مضامين پاية شناسايي

دهنده بندي مضامين سازمانطبقه 2بندي شدند. جدول دهنده طبقهقالب پنج مضمون سازمان
  دهد:را نشان مي

_______________________________________________________ 
1. Dhawan 
2. Jaiswal  
3. Naciri 
4. Hasan & Bao 
5. Favale 
6. Holmes & Burgess 
7. Sinha 
8. Patel  
9. Adnan & Anwar 
10. Dhawan 
11. Fraisl 
12. Bamberg & Möser 
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  دهنده. مضامين سازمان2جدول

  مضامين پايه  دهندهمضامين سازمان

  آموزش مجازي

  اهميت يادگيري مجازي 
  آشنايي با يادگيري از راه دور

  هاي آموزش مجازيها و سامانهو رسانه ITآشنايي با 
  هاي يادگيري از راه دورآگاهي و شركت در دوره 

  هاي الكترونيكيديدگاه به ارزيابي
  هاي ارتباطي و آموزشي در فضاي مجازيشبكه

  كارگيري آموزش مجازيوانايي بهت
  كار با رايانه و تلفن همراه ...

  هاي تفكرحوزه

  تفكر اقتصادي
  تفكر اجتماعي
  تفكر فرهنگي
  تفكر سياسي

  هاي بهداشتيآگاهي
  ايبيماري زمينه

  هاي بهدايشتيها و پروتكلتوصيه
  اي و كلينيكيهانواع معاينات دور

  حفاظتي راهبردهاي خود ـ
  رعايت فاصلة اجتماعي 

  هاوشوي دستشيوة شست
  هاانواع ماسك و شيوة استفاده از آن

  پذيريمسئوليت

  تقويت حس تعلق اجتماعي
  احترام به نيازهاي جمعي

  توانايي عمل كردن به هنجارهاي زيستي اخالقي شخصي
  توجه به شرايط و اقتضائات محيطي

  پذيرش تغييرات
  

بندي دهنده، دستهشده و مضامين سازمانحلة سوم، با توجه به مضامين پاية شناساييدر مر
  ارائه شده است: 3دوم در قالب مضامين فراگير انجام شد كه در جدول 

  
  . مضامين فراگير3جدول 

  دهندهمضامين سازمان  مضامين فراگير
  آموزش  دانش
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  تفكر
  آگاهي بهداشتي

  تي و ارتباطيراهبردهاي خودحفاظ  مهارت
  پذيريمسئوليت  نگرش

  
بندي اين سه مضمون در دو گروه اساسي توجه است طبقهآنچه در مضامين فراگير قابل

هاي پژوهشي مورداستفاده لزوم كسب اطالعات و عبارتي يافتهفردي اجتماعي است، به
  دهند.هاي الزم در سطح فرد و جمع را موردتأكيد قرار ميشايستگي

  
  هاي كيفيشم: اعتباريابي يافتهمرحلة ش

در سراسر فرايند اين پژوهش تالش شده تا با فراهم كردن توضيحات و توصيف واضح و روشن 
دقت طي و در زمان الزم از ابزارهاي مناسب جهت هاي موجود، مراحل پژوهش بهبراي گزينه

و  1اعتبارپذيري هايتكنيك از استفاده ها باداده ها استفاده شود. اعتبارارزيابي پژوهش
با  5و اعتمادپذيري 4هاسوسازي دادهو هم 3از طريق خودبازبيني پژوهشگران 2پذيريانتقال

) 1985، 7(لينكلن و گوبا  6سوسازي پژوهشگرانآوري اطالعات و همهدايت دقيق جريان جمع
كاپا از ضريب   8كدگذار دو بين توافق روش تعيين شد. همچنين براي اطمينان بيشتر از

استفاده شد. بدين صورت كه پژوهشگر ديگري در حوزة تعليم و تربيت بدون اطالع از نحوة 
بندي كدها و مفاهيم ادغام كدها و مفاهيم ايجادشده توسط پژوهشگران حاضر، اقدام به دسته

شده توسط پژوهشگران مقايسه شد. درنهايت با توجه به كرده است و سپس با مفاهيم ارائه
محاسبه شد كه نشان  835/0اهيم ايجادشدة مشابه و متفاوت، ضريب كاپا برابر با تعداد مف

 دارند. اطمينان پژوهش قابليت نتايج دهدمي

_______________________________________________________ 
1. credibility 
2. transferability 
3. investigator self-monitoring 
4. data triangulation 
5. dependability 
6. investigator triangulation 
7. Lincoln & Guba 
8. Intercoder Reliability (ICR) 
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شده توسط دو نفر از پژوهشگران از سوي ديگر، در طول فرايند پژوهش، منابع استفاده
تيم پژوهشي هاي هفتگي وجو شد و موردارزيابي قرار گرفت. جلسهصورت مستقل جستبه
وجوي منابع، بحث دهي و اصالح راهبردهاي جستوجوها، شكلنتايج جست منظور بحث ازبه

هاي راهبردهاي ارزيابي مطالعات، تثبيت حوزه گيري دربارةها و تصميمدربارة نتايج ارزيابي
رگزار شد. نظر تا رسيدن به اجماع بها و موارد شامل اختالفحوزه موردتوافق و مذاكره دربارة

ها و تغييرات در روند كار و نتايج صورت پذيرفت. همچنين مستندسازي از تمام فرايندها، رويه
(ساندلوسكي و باروسو،  4و پراگماتيك 3، نظري2، تفسيري1ها داراي اعتبار توصيفيلذا يافته

  ) هستند. 2007
شد. در  گرفته رهبه شدهانجام هايدرمورد كدگذاري موضوعي نظريات خبرگان از همچنين

با شركت يازده نفر از استادان حوزة تعليم و تربيت برگزار و با استفاده  5اين راستا، گروه كانوني
شده توافق حاصل شد. در اين مورد بر مضامين اصلي و فرعي شناسايي 6محوراز رويكرد توافق

شد تا مجدداً مضامين ذكر است مضامين از متون استخراج و در اختيار خبرگان قرار داده قابل
موردنظر را موردتأييد يا اصالح قرار دهند و از بين مضاميني كه اين گروه انتخاب كردند، 

  عنوان مضمون اصلي انتخاب شدند.مواردي كه بيشترين توافق را داشتند به
  
  

  گيريبحث و نتيجه
ني هاي شهروند جهاشده شناسايي شايستگيهدف از پژوهش فراتركيب كيفي انجام

شود عبارتي آنچه در شرايط حاضر سبب ميزيست با كرونا در نظام آموزش و پرورش بود. بههم
ها و در زندگي فردي و اجتماعي فائق آمد شناخت شايستگي 19هاي بحران كوويدـ بر چالش

هايي است كه پرورش و تقويت آن اساس سالمت جسمي و رواني و زندگي سالم افراد مؤلفه
ريزي، سياستگذاري و ويژه در نظام تعليم و تربيت مبنايي براي برنامهوضوع بهاست و اين م

ها امري ضروري است و گيري محسوب شود و آگاهي نظام آموزش و پرورش از آنتصميم

_______________________________________________________ 
1. descriptive 
2. interpretive 
3. theoretical 
4. pragmatic 
5. focus group 
6. consensus-based approach 
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ها در مفهوم شهروند جهاني است. در اين راستا، چنانچه گفته شد اهميت بيشتر شايستگي
شناسي، شناسي، روانهاي جامعهاهيم اساسي در حوزهشهروند جهاني در عصر حاضر از مف

به خود و پذيري نسبتاقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت است كه با مؤلفة اساسي مسئوليت
پذيري مفهومي اساسي و كليدي براي شود. در بحران كرونا مسئوليتديگران شناخته مي

ويژه در ح مختلف اجتماع بهسالمت جسم و جان خود و ديگران است كه الزم است در سطو
هاي پژوهش حاضر سه مضمون فراگير در مفهوم نظام آموزشي موردتوجه قرارگيرد. طبق يافته

تأمل است. هركدام از اين زيست با كرونا شامل دانش، مهارت و نگرش قابلشهروند جهاني هم
كه شناخت هايي جهت پرورش و تربيت براي شهروند جهاني دارد مضامين عناصر و شاخص

  ناپذير است.ريزي و سياستگذاري مربوطه ضرورتي اجتنابها و برنامهآن
هايي براي ها و نگرشها، مهارتدهد دانشهاي پژوهش نشان ميهمانطور كه يافته

آموزان در نظام آموزش و پرورش براي هاي دانشها و توانمنديگيري و تحكيم شايستگيشكل
هاي مختلفي فردي و اجتماعي ضروري است كه هركدام در حوزه زندگي مؤثر در بحران كرونا

عبارتي در هر حوزه هم فرد و هم جامعه بايد از آگاهي، مهارت و بحث و بررسي هستند. بهقابل
نگرش مؤثر در ارتباط با خود و ديگران برخوردار باشند تا زندگي مؤثر و ارتباطي مناسب شكل 

عهده گرفتن شهروندي توانمندسازي يادگيرندگان براي به عبارتي منظور از آموزشگيرد. به
هاي هاي فعاالنه چه درمنطقه و كشور خود و چه در جهان براي مواجهه و حل چالشنقش

جهاني است كه اساساً به معناي داشتن يك اسناد فعال به جامعه و جهان است. در اين تعريف 
عبارتي ق انساني اهميت بسزايي دارد. بهآوري و حقوطلبي، امنيت، ايمني، تابمسئلة صلح

هاي جهاني و ملي استفاده ويژه در بحرانبه» يادگيري براي زندگي با ديگران«توان از مفهوم مي
طلب با زيست صلحدنبال همو به  ) 156: 1383، ترجمة كريمي و همكاران، 1999كرد (شولتز، 

  توجه است.اهي قابلزيستي نقش دانش و آگها بود كه در اين همبحران
شده حاكي از اهميت شناخت، آگاهي و دانش در هاي بررسيدانش: گروه زيادي از پژوهش

ها دانش و شناخت ترين يافتهزيستي سالم است. در اين خصوص از عمدهبحران كرونا براي هم
شد. بيماري به آموزش مجازي بود كه خود مضامين پاية متعددي را شامل ميالزم نسبت

اي است كه اجتماعات و حضور افراد با يكديگر را با محدوديت بسيار مواجه به گونه 19كوويدـ 
ويژه در نظام آموزش و پرورش را متأثر ساخته است (البرزي و ها بهكرده است و اساس فعاليت

ي كارگيررو، اساساً آموزش مجازي و ارتباطات از راه دور و توانايي به). ازاين1399خوشبخت، 
دانش فناوري اطالعات و ارتباطات بيش از هر زمان ديگري مطرح شده است كه عدم اطالعات 

ناپذيري به بدنة آموزش و تواند صدمات جبرانيا محدوديت دسترسي و استفاده از آن مي
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تر كه آموزش حضوري اصل ويژه درمورد مقاطع تحصيلي پايينپرورش ايجاد كند و اين امر به
پيش اهميت دارد. در دانش آموزش مجازي هم ازشود بيشرا شامل مي فعاليت تحصيلي
ها، هم شناخت يادگيري از راه دور، هم شناخت ابزارها و هم تدارك ملزومات شناخت رسانه

پشتيباني از آموزش مجازي و ... مطرح است كه نياز آموزش و پرورش را به تجهيز و تقويت آن 
زيست با كرونا در نظام در دانش موردنياز براي شهروند همتوجه كند. نكتة قابلتعيين مي

معناي آگاهي از توانمندي فناوري آموزشي دانش در دو سطح فردي و اجتماعي است كه به
هاي فردي و چه در صورت مجازي براي آموزش و پرورش چه در آموزشاطالعات و ارتباطات به

لزوم توجه به اين نوع اطالعات در افراد را هاي اساسي اجتماع است. تحقيقات متعددي آموزش
دليل فراگير بودن بيماري كرونا در سطح دهد. بهآمده است نشان مي 1چنانچه در جدول 

جهان و اينكه رعايت اصول بهداشتي عمومي در كل دنيا قادر است در پيشگيري اين بيماري 
تنها به خود و ديگران نهبتنقش داشته باشد مفهوم شهروند جهاني به معناي شهروندي كه نس

به مردم همة دنيا تعهد و مسئوليت داشته باشد آشكارتر است. در كشور خود بلكه نسبت
عبارتي درمجموع دانش استفاده از فضاي مجازي و آموزش مجازي و دانش بهداشتي به

ظام ريزي در نآمده از فراتركيب پژوهش حاضر بود كه براي برنامهدستترين نكات بهمهم
  آموزش و پرورش حائز اهميت است.

هاي يادگيري اجتماعي اعتقاد بر آن است كه بين يادگيري و عملكرد در مهارت: در نظريه
هاي مختلف رفتاري تفاوت وجود دارد و مواقعي است كه افراد از دانش الزم براي انجام حوزه

ش را ندارند كه در چنين مواقعي يك رفتار برخوردار هستند، اما مهارت استفاده و كاربرد آن دان
هاي پژوهش حاضر نيز در تأييدي بر لزوم كسب مهارت توان كارآمدي دانش را آزمود. يافتهنمي

بر اينكه بخش شود كه عالوهزيستي مناسب با كرونا منجر ميهايي است كه به همدر فعاليت
باطي و خودمحافظتي را نيز هاي ارتدهد، مهارتها را پوشش ميآمده در يافتهدستدانش به
هاي الزم چه در دهد كه اگر مهارتتأثير قرار ميبقاي فرد را تحت 19شود. كوويدـ شامل مي

هاي ارتباطي براي هم فرد و هم اجتماع ايجاد نشده باشد، هاي بهداشتي و چه در زمينهزمينه
توجه است ين مورد قابلناپذيري وارد سازد و آنچه در اهاي جبرانتواند صدمات و آسيبمي

نقش اين بيماري در شهروند جهاني و نهادينه شدن مفهوم شهروند جهاني است كه هر فعل و 
تواند مردم دنيا را متأثر سازد. اهميت مهارت در اطالعات رفتار فرد در هر منطقه مي

در  هاي بهداشتي و سازمان بهداشت جهانيآمده حاكي از آن است كه گرچه سازماندستبه
هاي بهداشتي صحبت كرات از نقش رعايت اصول بهداشتي و پروتكلهاي خود بهتوصيه

تر كسي باشد كه به اهميت اين اصول از نظر شناختي اي كه شايد ديگر كمگونهكنند، بهمي
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آموزي نياز دارد كه از ضروريات واقف نباشد، اما چگونگي تبديل اين دانش به عملكرد مهارت
گيري از هاي مختلف با بهرهريزيجاست كه در برنامهو پرورش كشور است و بهنياز آموزش 

  آموزان ارائه شود. هاي موردلزوم در اين مورد به دانشفضاي آموزش مجازي مهارت
زيست با كرونا كه ضرورت شده در شهروند همهاي شناسايينگرش: از ديگر شايستگي

هايي است كه بايد در افراد انكارناپذير است نگرش پرداختن به آن در نظام آموزش و پرورش
هايي كه هم بايد در سطح فرد و هم در سطح جامعه زيستي شكل بگيرد. نگرشبراي اين هم

هاي الزم هاي فردي و اجتماعي براي شايستگيگيري نگرشعبارتي نياز به شكلباشد. به
شناسي است كه اساس آن انهاي روزيست با كروناست. نگرش ازجمله سازهشهروند هم

هاي متعدد براي خود و ديگران است. پيامدهاي رفتاري عملكردهاي مختلف افراد در حوزه
به هاي اساسي و مهمي را در برخورد افراد نسبتنگرش 19بحران كرونا و بيماري كوويدـ 
ي پذيربه خود براي حفظ سالمت و مسئوليتپذيري نسبتيكديگر ايجاد كرد. مسئوليت

آمدة بحران كرونا دستهاي بهترين نگرشبه ديگران براي حفظ سالمت ديگران از مهمنسبت
زيستي با بوده است. مرور تحقيقات نشان داد در جوامعي كه نگرش، دانش و مهارت در هم

تر بوده است هاي بيماري كمنهادينه شده است آمار و تلفات و آسيب 19بيماري كوويدـ 
هاي شهروند جهاني توان درمورد شايستگي). درمجموع مي1399خت، (البرزي و خوشب

شود اشاره ها و تعاريفي كه از شهروندي و حقوق شهروندي ميبنديزيست با كرونا به دستههم
زيست با كرونا بايد رسد در تبيين شهروند جهاني همنظر ميكرد. براساس آنچه گفته شد به

محور بود و بدين منظور روند مسئول تا شهروند عدالتدنبال سطوحي از تربيت از شهبه
هاي آموزشي و تربيتي انجام داد، چراكه در بيماري كرونا مسئلة حفظ جان فرد و ريزيبرنامه

) بر اين باورند كه 2007( 1خانواده است كه اولويت اول نيازهاي بشري است. ديويس و رايد
ها با يل اقدامات آموزشي و تقويت برنامهشهروند جهاني شدن به گفتمان انتقادي و تحل

عبارتي در پژوهش حاضر نيز سطح مطلوب و حالت ايدئال هر هاي جهاني نياز دارد. بهسياست
هاي انساني آمده است، ليكن هاي شهروندي در بحرانآن چيزي است كه در تعاريف و مؤلفه

به آن توجه كرد در سطح اوليه توان آمده از پژوهش ميدستآنچه در حال حاضر از نتايج به
زيستي شهروند مسئول و سازگاري است كه با كسب مهارت، دانش و نگرش الزم بتواند ازهم

سالم با شرايط بحراني در سطوح مختلف بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شخصيتي و 
وان در تربيت آمده از مضامين پايه شايد بتدستسياسي برخوردار باشد. در تبيين نتايج به

زيست مسئول دو سطح از آموزش و پرورش را مطرح كرد. در سطح اول ارائة دانش شهروند هم
_______________________________________________________ 

1. Reid 
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هاي موردلزوم در برخورد با بيماري كرونا و شرايطي است كه اين بيماري بر كل و دانستني
 هاي بهداشتي، استفاده از فضاي آموزش مجازي، تغييرجامعه حاكم كرده است؛ ازجمله توصيه

آموزي فردي و سبك زندگي، توجه به سالمت روح و روان و ...؛ و در سطح  دوم تربيت و مهارت
هاي ارتباطي در دوران كرونا، اجتماعي براي مقابلة مؤثر با شرايط است كه شامل مهارت

هاي اجتماعي و بهداشتي پذيري و تعهد نسبت به خود و ديگران با حفظ پروتكلمسئوليت
توان نگرش را عاملي اساسي براي دانش و مهارت دانست كه در ارتباط مياست. در همين 

ارتباطي متقابل با دانش و مهارت است و در يك ارتباط دوسويه با اين دو مضمون در تقويت يا 
آمده ارتباطات دستعدم تقويت شهروندي مسئول نقش اساسي دارد. در مضامين پاية به

ها و باورهايي است پذيري همگي از مهارتتعلق، مسئوليتاجتماعي، پذيرش تغييرات، احساس 
زيست داشته باشد. تواند نقش اساسي براي شهروند همكه هم در آموزش و هم در پرورش مي

هاي به زماناين واقعيت كه سبك زندگي در دوران حاضر سبكي است با تغييرات اساسي نسبت
سو تعامالت دهد، چراكه ازيكالشعاع قرار ميتهاي اوليه به كودكان را تحديگر همواره آموزش

هاي مجازي داده است كه اين متقابل در روابط و سيستم آموزشي جاي خود را به آموزش
توجه ديگر آن است كه ها و دانشي متفاوت نياز دارند. از نكات قابلها نيز خود به مهارتآموزش

ظام تعليم و تربيت رسمي جايگاهي ويژه زيست با كرونا نهاي شهروند جهاني همدر شايستگي
هايي كه ابتدا خانواده و ها و آموختهآموزان با قوانين، نگرشدارد. براساس الگوهاي رشدي، دانش

دهد، ليكن آنچه در اين گذارد تفكر و رفتار خود را شكل ميسپس مدرسه در اختيارش مي
ي است كه ديگر بخشي از زندگي مورد بر خانواده و مدرسه حاكميت يافته است فضاي مجاز

هاي استفاده از اين آموز امروزي است و الزم است هم دانش استفاده از فضا و هم مهارتدانش
آموزش در الگوي آموزشي قرار گيرد. فضاي مجازي و استفادة بدون محدوديت زماني كه تا قبل 

ها بود، االن بخشي از نوادههاي سيستم آموزشي و خانگرانيها و دلاز دوران كرونا از دغدغه
توان مدعي تعليم و تربيت جهاني بود كه اين امر خود آموزان است و ميزندگي آموزشي دانش

كند. زيست با مقتضيات زمان تربيت كند بيشتر ميلزوم توجه به محتواهايي را كه شهروند هم
شده جهت محتواهاي ارائه هاي كمي و آزمايشي با توجه بهدر اين ارتباط پيشنهاد انجام پژوهش

شود. از ديگر پيشنهادهاي پژوهشي انجام فراتركيب با ساير الگوها اعتبارسنجي نتايج توصيه مي
ويژه تر شدن اعضاي تيم فراتركيب بهاست و همچنين گسترده»  PRISMA«ازجمله الگوي 

در حوزة سالمت ها اضافه شدن متخصصاني از علوم پزشكي براي شناسايي و اعتبارسنجي يافته
  جسم است.
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