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 چکیده
 هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک و نگرش معلمان، هدف:

به ابعاد گوناگون برنامه درسی  دانشگاه نسبت اساتید و متخصصان

 تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بود.

این پژوهش بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی با  روش:

نفر از اساتید، متخصصان و معلمان مرتبط با حوزه  34مشارکت 

نوع گلوله  ها هدفمند ازشیوه انتخاب آنشهروندی جهانی که 

نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر  387و همچنین  برفی بود

انتخاب ای چندمرحله یتصادف یریگروش نمونهکه به  تهران

های مرتبط با شدند، انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله

برنامه درسی تربیت شهروند جهانی و فراهم نمودن مبنایی برای 

ی برای استفاده در مرحله کمی طراحی پرسشنامه و مدل مفهوم

وتحلیل معادالت ساختاری در مرحله کمی مدلی بود. تجزیه

دوازده عاملی فراهم نمود که روابط بین عوامل برنامه درسی 

 دهد. تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی را نشان می

-نتایج پژوهش نیز به توصیف و تبیین عوامل و مقوله ها:یافته

های حاصل از آن پرداخته و راهکارها و یافته اکتشافیهای مدل 

 است.

 

: برنامه درسی، تربیت شهروند جهانی، دوره ابتدایی، هاکلیدواژه

 مطالعه ترکیبی

Abstract  

Purpose: The present study aimed to 

investigate the perceptions and attitudes of 

teachers, experts and faculty members toward 

the curriculum of global citizenship education 

in elementary schools of Iran for designing a 

model.  

Method: This research was based on 

exploratory mix method approach with the 

participation of 34 faculty members, experts 

and teachers, whose selection, alongside 

another 387 elementary school teachers, was 

carried out in Tehran. The purpose of the 

qualitative stage was to explore the categories 

related to the curriculum of global citizenship 

education and to provide a basis for designing a 

questionnaire and a conceptual model for the 

quantitative phase. The analysis of structural 

equations in the quantitative phase provides a 

12-factor model that illustrates the relationship 

between the discovered factors. 

Findings: The results of this study describe and 

delineate the factors and categories of the 

exploratory model and its solutions and 

findings. 

 

 

Keywords: curriculum, global citizenship 

education, elementary schools, mix method 

study 
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 و بیان مسئله مقدمه

ها و نگرشها، ارزشتوسعه مهارت یها براتالش ینتریاز اصل یکیعنوان به یشهروند جهان تربیت

 گاهانهآ یمات، تصمنشاطی داشته باشندسالم و پر یزندگ تاسازد است که شهروندان را قادر می ییها

 UNESCO, 2014, Bamber, Lewin and)) پاسخ دهند یو جهان یمحل یهاو به چالش بگیرند

White, 2017 
 یدشهرون تربیت( اخیراً یونسکوسازمان ملل متحد ) یو فرهنگ یآموزش-علمیسسه ؤمدر این راستا 

( 2017-2014سازمان ملل متحد ) یآموزش یهابرنامه یکاستراتژ یهاینهاز زم یکیعنوان را به یجهان

همچنین  (.Pais and Costa, 2017) دبیر کل سازمان ملل متحد قرار داده است یتاز سه اولو یکیو 

ها در سطوح مختلف، از سطح سازمان یبرا یمشخط یکعنوان به یجهان یشهروند یراخ یهادر سال

و  یدرس یهابرنامه یدهدر حال شکل اییندهطور فزادر نظر گرفته شده و به یتا فرامل یمحل

 (.Hammond and Keating, 2017) در سراسر جهان است یمؤسسات آموزش یهابرنامه

هایی است که توان گفت: تربیت شهروند جهانی، کسب دانش، نگرش و مهارتدر حقیقت می    

خصوص جهانی را هپذیر در مورد مسائل محلی، ملی و بشهروندانی آگاه، منتقد، فعال و مسئولیت

تئوری شهروندی جهانی بر این عقیده است که  (.Davies, 2008; UNESCO, 2014)پرورش دهد 

همچنین  محیطی، تغییرات آب و هوایی، توسعه، فقر وی زیستهابسیاری از مسائل مهم ازجمله آسیب

مبتنی بر یک دیدگاه سیاسی و ملی غیرممکن  هاوفصل آنصلح، مسائلی جهانی هستند که شاید حل

ی مناسب در افراد نهادینه شود و زمینه هایق آموزشتواند از طرباشد. بسیاری از این موارد می

عنوان یک مفهوم، عمدتاً از طریق فراهم شود. چراکه شهروندی جهانی به هاتر آنوفصل مناسبحل

 یتترب یآنچه که برنامه درساما  ؛(Butcher, 2017) وپرورش مطرح شده استمباحث مربوط به آموزش

است که  ییهاکند، استفاده آگاهانه از پروتکلیم یزمتما یدرس یهابرنامه یگررا از د یشهروند جهان

 یننژاد و مذهب و همچن یت،ازجمله جنس یتا بدون در نظر گرفتن موارد دهدیآموزان اجازه مبه دانش

 ,Hancock) کنند ییشناسا یاشکل داده و  یقطور عمرا به یروابط یایی،جغراف یاو  یفاصله فرهنگ

2017.) 

 دالیل اجرای تربیت یونسکو(، 2013) "1انداز در حال ظهور: چشمتربیت شهروند جهانی"سند  در   

همچنین در  (.Pais and Costa, 2017)را تشریح کرده است  مختلف یکشورها در یجهان یشهروند

 انداز جمهوری اسالمی،، سند چشم2030المللی و ملی مربوط به امر آموزش نظیر سند سایر اسناد بین

ه در ها و اهدافی کوپرورش نیز با توجه به بیانیهنقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش

نوعی بر اهمیت تعامالت جهانی که ها ذکر شده است، ازجمله تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛ بهآن

 Poursalim, Arefi and Fathi Vajargah) الزمه آن وجود شهروندانی جهانی است، تأکید شده است

 هاییجدای از این مباحث، شواهد و قراین حاکی از آن است که برنامه درسی که بتواند ویژگی (2017

                                                           
1. Global Citizenship Education: An Emerging Perspective 
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وانایی پذیری، تعدالتی، مسئولیتهای تفکر انتقادی و تفکر خالق، توانایی مبارزه با بیازجمله مهارت

المللی و ی از حقوق بینها، آگاهدرک متقابل، همکاری و مشارکت، احترام به سنن و فرهنگ

آموزان طور یکپارچه و جامع در دانشزیست، صلح و حقوق بشر و احترام به نژاد و مذاهب را بهمحیط

بنابراین با توجه به موارد مذکور و همچنین کمبود  ؛(Butcher, 2017) پرورش دهد، در دسترس نیست

رساندن و لزوم این امر مهم جهت یاری تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای تربیت شهروند جهانی

های مربوطه، ضرورت و اهمیت وپرورش و سایر نهادیابی به اهداف پیش روی آموزشدر دست

در  (.Poursalim et al., 2017)کند های مرتبط با تربیت شهروند جهانی بیشتر نمود پیدا میپژوهش

اما ؛ اندبط با تربیت شهروند جهانی کمک کردهی گذشته به درک ما از عوامل مرتهااین راستا پژوهش

دهند، ای و محیطی که در آن رخ میوابستگی اثربخشی رویکردهای برنامه درسی به عوامل زمینه

 ,Santos, 2004; Golestani) ی فراوانهاپژوهش رغمبهسازد. را با مشکل مواجه می هاتعمیم این یافته

2006; Moizumi, 2010; Massey, 2013; Jett, 2013; Galipeau-Konate, 2014; Pugliese, 2015; 

Hancock, 2015; Sklarwitz, 2015)  انجام گرفته در مورد تربیت شهروند جهانی، متغیرهای مرتبط

ن بنابرای؛ اندخصوص مقطع تحصیلی ابتدایی، کاوش نشدههبا این پدیده در ارتباط با آموزش و پروش، ب

این پژوهش در مقطع تحصیلی ابتدایی انجام گرفت؛ چراکه این دوره با  از میان مقاطع تحصیلی،

 های اجتماعیتحوالت و شرایط جدیدی همراه است که تا اندازه زیادی بر شخصیت کودکان و سازگاری

ا و هها، ارزشتغییراتی در نگرش سرعتبهسازد تا گذارد. این دوره، کودکان را آماده میآنان تأثیر می

ود ایجاد کنند. شاکله فکری و شخصیتی کودک در این دوره در ارتباط با دیگران و با دادن رفتار خ

یابد و ادراکش از مسائل اجتماعی و اش توسعه میگیرد، روابط اجتماعیهای الزم شکل میآموزش

 ننهایی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی، انتقال ای منظور هدف ینبدشود. تر میفرهنگی، عمیق

ت. آموزان اس، تأثیر آن بر یادگیری و پیشرفت دانشتبعبهبرنامه به محیط کالس درس و مدرسه و 

که  پیوندد؛این مهم متأثر از بستری است که برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در آن به وقوع می

 ,.Poursalim et al) ، کیفیت آن را تضمین نمودشدهنییتعتوان با اتکای به اصولی از پیش البته نمی

و عوامل تأثیرگذار بر برنامه درسی  هاها، فرصتاین پژوهش کوشیده است تا متغیرها، مؤلفه .(2017

 گذاراناستیستربیت شهروند جهانی در مقطع تحصیلی ابتدایی را برای پژوهشگران، متخصصان و 

 روشن نماید.

م شده است. در مرحله نخست ابعاد و در جهت تحقق هدف فوق، این مطالعه در دو مرحله انجا    

و در مرحله  شدهییشناساهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره تحصیلی ابتدایی مؤلفه

آمده، از مطالعه دستی مرحله نخست و بررسی میزان روابط بین مفاهیم بههادوم جهت تعمیم یافته

 اند:ی زیر مطرح شدههاه در قالب سؤالایم. در این راستا اهداف مطالعمند شدهکمی بهره

 . الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران کدام است؟1
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آمده درباره الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی دستی کیفی بهها. چگونه نتایج کمی، یافته2

 بخشد؟می در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران را تعمیم

 

 شناسی پژوهشروش

 انجام شده است 1طرح اکتشافی متوالیی ترکیبی با استفاده از هااین مطالعه بر مبنای رویکرد پژوهش

(Creswell, 2003.) ی کمی گردآوری شدند، اما تأکید بر گردآوری و های کیفی مقدم بر دادههاداده

و روابط  ها، مقولههای کیفی کشف سازههادادهی کمی بوده است. هدف از گردآوری هاتحلیل داده

گر و پیامدهای ها در ارتباط با شرایط علی، مقوله محوری، زمینه، راهبردها، عوامل مداخلهبین آن

ی های کیفی و تحلیلهابرنامه درسی تربیت شهروند جهانی در مقطع ابتدایی نظام آموزشی بود. داده

و طراحی پرسشنامه برای مرحله کمی به انجام رسید. هدف  هایی مقولهمنظور شناسامربوط به آن به

تر ای بزرگتأیید مدلی از این روابط در نمونهی کمی و تمرکز اصلی مطالعه، هااصلی گردآوری داده

 است.

 کیفی مرحله

ی کمی از هاکیفی مقدم بر مطالعه کمی بود و ابزار گردآوری داده مطالعهکه مرحله به دلیل این

شود. در این آمده از این مرحله استخراج شد، نتایج این مرحله ابتدا گزارش میعملی بههاتحلیل

منظور اطمینان از روایی پرداخته شد. به هاساختارمند، به گردآوری دادهمرحله با انجام مصاحبه نیمه

ابزار، راهنمای مصاحبه توسط دو پژوهشگر دیگر که در زمینه مصاحبه تخصص داشتند، محتوای 

ی مصاحبه با دو تن از متخصصین مبحث هابازبینی شد. همچنین برای بررسی مقدماتی سؤال

 ی مصاحبه موردبازنگری قرار گرفت.هاشهروندی جهانی مصاحبه به عمل آمد و سؤال

نفر از گروه  15نفر از گروه متخصصین موضوعی و  14ریق مصاحبه با های این پژوهش از طداده    

معلم دیگر  3نفر متخصص موضوعی و  2وجود برای اطمینان بیشتر به حد اشباع رسید. بااین معلمان

 حداقلهای جدید چیزی به اطالعات قبلی نیفزود. همچنین نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند که داده

طی ها آوری دادهدقیقه بود. در مجموع برای جمع 65و حداکثر زمان نیز  دقیقه 35زمان مصاحبه 

 ها در جداول زیر آمده است:مشخصات آن کهنفر مصاحبه به عمل آمد  34با پنج ماه 

 

 

 

 

 

                                                           
1. The Exploratory Sequential Design 
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 (: مرتبه علمی و تحصیالت اساتید دانشگاه و متخصصان1جدول )

 نفر 16  کنندگانتعداد مشارکت

 دانشگاهمرتبه علمی اساتید 

 نفر 1استاد:  

 نفر 5دانشیار:  

 نفر 5استادیار:  

 تحصیالت متخصصان
 نفر 3دکتری:  

 نفر 2دانشجوی دکتری:  

 شناختی معلمانهای جمعیت(: ویژگی2جدول )

 نفر 18  کنندگانتعداد مشارکت

 سابقه تدریس
 نفر 7سال:  15تا  10بین  

 نفر 11سال به باال:  15 

 تحصیالت

 نفر 8کارشناسی ارشد:  

 نفر 6دانشجوی دکتری:  

 نفر 4دکتری:  

 پایه تدریس

 نفر 2اول:  

 نفر 2دوم:  

 نفر 3سوم:  

 نفر 4چهارم:  

 نفر 4پنجم:  

 نفر 3ششم:  

 

تربیتی، ادبیات جهان،  روانشناسیهای علوم تربیتی، کنندگان در مصاحبه از رشتهشرکت    

پیاده شد تا در تحلیل  هاهای مرتبط بودند. در ادامه متن هر یک از مصاحبهشناسی و گرایشجامعه

 استفاده شود. هاکنندگان از آنپاسخ شرکت

 یتبتر یبرنامه درس یگوال"ی انجام گرفته در مرحله نخست پژوهش به این پرسش که هاتحلیل    

پاسخ داد. در این قسمت از پژوهش  "کدام است؟ یرانا ینظام آموزش ییدر دوره ابتدا یشهروند جهان

ی ها، داده(2006) دار اشتراس و کوربینبا استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد بر مبنای روش نظام

کیفی تحلیل شدند. در این روش پژوهشگر باید مواردی را انتخاب کند که به او در ساخت نظریه 

متأثر از طرح و هدف پژوهش است. از  ،کنندگان در این روشمالک انتخاب مشارکتکمک کنند. 

های اصلی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی جایی که هدف پژوهش کاوش و کشف عناصر و مؤلفهآن

که حویندنبال افرادی بود که تجربه مشترکی با موضوع پژوهش داشته باشند، بهاست، پژوهشگر به

ا هاعتمادی را برای پژوهش ایجاد کنند. از این نظر شیوه انتخاب آنبتوانند مشارکت اثربخش و قابل
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تا بتوان از طریق افراد انتخاب شده درک عمیقی از موضوع موردمطالعه  هدفمند، از نوع گلوله برفی بود

 دست آورد.در جهت ساخت نظریه به

آن در رویکرد نظریه داده  اهمیتها نیز با توجه به صاحبههای حاصل از متن مفرایند تحلیل داده    

طی سه مرحله کدگذاری صورت پذیرفت. این  صورت دستی،ها و بهآوری دادهزمان با جمعهم بنیاد،

اری ذج( کدگ 2ب( کدگذاری محوری 1بنیاد به شکل: الف( کدگذاری بازسه مرحله مطابق نظریه داده

 .(Strauss and Corbin, 2006) انجام پذیرفت 3انتخابی

سازی، با استفاده از روش های ضبط شده، پس از پیادهالف( کدگذاری باز: در پژوهش حاضر، مصاحبه

بندی و سپس بر اساس پردازی و مقولهصورت سطر به سطر موردبررسی، مفهومتحلیل محتوا به

یم( ای از مفاهم و مقوالت )طبقهمشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز؛ مفاهی

 مشخص شدند.

ها، مقوله محتوا بر ب( کدگذاری محوری: در این مرحله نیز در پی یافتن رابطه موجود میان طبقه

ها و انتزاعی بودن های ارتباط با سایر مقوالت؛ محور بودن در پژوهش؛ تکرار در دادهاساس ویژگی

موردمطالعه قرار گرفت و مفاهیم در قالب شرایط علی، مقوله  عنوان مقوله محوری پژوهش، انتخاب وبه

صورت نظری در قالب بندی شدند و بهگر و پیامدها طبقهمحوری، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله

 مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند.

فاهیم مربوط به ها و مهای فرعی و ویژگیمقوله اصلی و همچنین مقوله 12، هادر پایان این تحلیل    

ضرورت و نیاز و ی اصلی در قالب مدل پارادایمی عبارتند از: شرایط علی )هاها استخراج شد. مقولهآن

ی هااهداف(؛ مقوله محوری )محتوا(؛ زمینه )زمان، فضا، مواد و منابع(؛ راهبردها )نقش معلم، روش

، یادگیری ضمنی( و پیامدها )نتایج گر )عوامل سازمانییادگیری، ارزشیابی( شرایط مداخله-یاددهی

کنندگان در پژوهش، نسبت به برنامه درسی تربیت و نگرش شرکت ادراکبرنامه( که نشان دهند 

 باشند.شهروند جهانی در مقطع تحصیلی ابتدایی می

ها و کدهای پردازی(: در این مرحله نیز با توجه به مفهومپ( کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه

ای هسازی و خالص کردن تحلیلشده گزینش نهایی صورت گرفت و پژوهشگر در پی یکپارچهشناسایی

ای گونهها بهمنظور پدیداری مقوله اصلی برآمد. در این مرحله سعی بر آن است که انتخاب مقولهخود به

پوشش دهد.  شده، عمده مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل راصورت پذیرد که مقوله اصلی استخراج

شکل دهد )ی اصلی را نشان میها، مدل اولیه طراحی شد که روابط بین مقولههابر مبنای تحلیل یافته

1.) 

                                                           
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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 ابتدایی دوره در جهانی شهروند تربیت درسی برنامه عناصر بین روابط مفهومی (: مدل1) شکل

 

اف شده است، ضرورت و نیاز و اهدارائهی کیفی هاکه بر اساس نتایج تحلیل یافته مدلبر مبنای این     

یادگیری و ارزشیابی ذیل -های یاددهینوبه خود بر نقش معلم، روشبر محتوا تأثیر دارند، محتوا به

ای شامل: زمان، فضا، عنوان راهبردها تأثیرگذار است، همچنین این راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه

باشند. در نهایت عوامل سازمانی و یادگیری ضمنی می گر شامل:مواد و منابع و عوامل مداخله

های دانشی، مهارتی و نگرشی فراگیر را به راهبردهای مذکور پیامدها و نتایجی نظیر پرورش مؤلفه

 همراه دارند.

 

 قابلیت اعتماد معیارهای

 Lincoln and) در این بخش برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکلن و گوبا

Guba,1985)  که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است استفاده گردید. بدین منظور، بر پایه

 پذیری جهت ارزیابیتأییدپذیری و پذیری، اطمیناناین روش چهار معیار موثق بودن و اعتبار، انتقال

 اقدامات زیر انجام گرفت:. در این زمینه جهت دستیابی به هر یک از این معیارها، شددر نظر گرفته 

های پژوهش توسط چند متخصص تأیید داده: صرف زمان کافی برای پژوهش و 1قبول بودنقابل

 هاکنندگان در مصاحبهاندرکار پژوهش و ازجمله سه نفر از مشارکتدست

                                                           
1. Credibility 
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 علمیهیئتتأیید چند متخصص و چند تن از اعضای : دریافت نظرهای اصالحی و 1پذیریانتقال

های تهران که در پژوهش مشارکت نداشتند در مورد های آموزش و علوم تربیتی دانشگاهشکدهدان

 های پژوهش.یافته

 برداری در تمامی مراحل پژوهش: ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و یادداشت2پذیریاطمینان

 .: مستندسازی و حفظ تمامی مستندات در فرایند پژوهش3پذیریتأیید

برای  (Creswell and Miller, 2000) شده توسط کرسول و میلردر پایان با توجه به معیارهای ارائه    

ها از منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتههای آمیخته و بهحصول اطمینان از روایی پژوهش

 ام گردید:کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش، اقدامات زیر انجدیدگاه پژوهشگر، مشارکت

کنندگان )از هر گروه دو نفر( گزارش نهایی مرحله نخست، : چهار نفر از مشارکت4بازبینی توسط اعضاء

آمده را بازبینی کردند و پیشنهادهای آنان در پارادیم کدگذاری دستهای بهفرایند تحلیل و مقوله

 محوری اعمال شد.

ی ریزی درسی و دو نفر از دانشجویان دکتری برنامهریزی درس: دو نفر از اساتید برنامه5بررسی همکار

ها در تدوین مدل استفاده آشنا به موضوع پژوهش، کدگذاری محوری را بررسی نمودند و از نظرات آن

 شد.

ها کمک کنندگان در پژوهش، جهت تحلیل و تفسیر دادهزمان از مشارکتطور هم: به6مشارکتی بودن

 گرفته شد.

 

 سشنامهطراحی و ساخت پر

ز ها و همچنین با استفاده اآمده از این تحلیلدستهای کیفی و بر مبنای نتایج بهبعد از تحلیل داده

آوری ، پرسشنامه جهت جمع(Seyf, 2011) یابیهای زمینهدستورالعمل طراحی پرسشنامه در پژوهش

ها بر مبنای گویه آماده نمود که تمامی آن 102های بخش کمی طراحی شد. پژوهشگر در مجموع داده

( طراحی شدند. در این راستا و 6( تا کامالً موافقم )1کامالً مخالفم )ای از: طیف لیکرت شش درجه

ها توسط رحله کیفی و درک بهتر آنهای مها با یافتهمنظور تناسب هر چه بیشتر گویهبه

های پیاده شده استخراج شدند. برای صورت مستقیم از متن مصاحبهها بهکنندگان، اکثر گویهشرکت

ریزی درسی، پرسشنامه را تن از اساتید و متخصصان برنامه 4پرسشنامه،  7اطمینان از روایی محتوایی

ها ها تهیه شد و پرسشنامه بر مبنای پیشنهادات آنآن بررسی کردند. فرم ارزیابی روایی محتوا برای

                                                           
1. Transferability 

2. Dependability 

3. Conformability 

4. Member Checking 

5. Peer Debriefing 

6. Cooperative 

7. Content validity 
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اداره  2نفر از معلمان ابتدایی منطقه  29پرسشنامه روی  1موردبازنگری قرار گرفت. آزمون مقدماتی

کنندگان ضمن پاسخ به سؤاالت، فرم وپرورش شهر تهران انجام شد. در این آزمون شرکتآموزش

 زخوردهای خود را نسبت به کیفیت آن ارائه دادند.ارزیابی پرسشنامه را تکمیل و با

بودن  پذیرشکنندگان در ارتباط با روشن بودن، قابلیت درک و قابلشرکت بازخوردهایبا توجه به     

ده و شکنندگان بعدی نسخه اصالحسؤاالت، پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی بازنگری شد و شرکت

های آزمون مقدماتی، از نظر فراوانی، پراکندگی چنین دادهنهایی پرسشنامه را تکمیل کردند. هم

 کنندگان بررسی شدند.های هر کدام از شرکتها و همخوانی پاسخپاسخ

برای  2، ضریب آلفای کرونباخهاسؤالمنظور اطمینان از پایا بودن پرسشنامه و همسانی درونی به    

اطمینان بودن (، حاکی از قابل94/0آمده )دستی بهنفر( محاسبه شد. مقدار آلفا 29نمونه مقدماتی )

های مرتبط با دوازده های آن بود. همچنین مقدار آلفا بر اساس سؤالپرسشنامه و همسانی درونی گویه

یادگیری، نقش معلم، ارزشیابی، زمان، -های یاددهیمقوله کلی: ضرورت و نیاز، اهداف، محتوا، روش

؛ /.76؛ /.77؛ /.80سازمانی، یادگیری ضمنی و نتایج به ترتیب برابر است با  فضا، مواد و منابع، عوامل

 مؤید پایایی ابزار است. /؛ که78 /؛ و780؛ /.79؛ /.78؛ /.78؛ /.82؛ /.82؛ /.84؛ /.78

، اجرای کنندگاننهایتاً با توجه به نتایج بررسی روایی محتوا توسط اساتید، متخصصان و شرکت    

های و همچنین با توجه به در نظر گرفتن ویژگی مقدماتی پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ

 5شناختی )جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، پایه تدریس، منطقه( پرسشنامه نهایی در جمعیت

 گویه تدوین شد. 95صفحه و 

 

 مرحله کمی

هدف از این مرحله تعیین الگوی روابط پیچیده بین عوامل و آزمون میزان قدرت روابط بین 

گانه  19مناطق  یدولت ییمعلمان مدارس ابتدا ی،پژوهش در بخش کم ینا یجامعه آمارست. هامقوله

منابع و امکانات پژوهش  یتراستا و نظر به محدود ینوپرورش شهر تهران بودند. در اآموزش یریتمد

ه صورت کای استفاده شد. بدینچندمرحله یتصادف یریگکنندگان از روش نمونهانتخاب شرکت یبرا

انتخاب  یصورت تصادفمنطقه به 7وپرورش شهر تهران آموزش یریتگانه مد 19مناطق  یاناز م تدااب

پژوهش  یندر ا. انتخاب شدند یصورت تصادفمدرسه به 5 یزن مناطق یناز هر کدام از ا ینشد و همچن

مرکز،  ینوپرورش شهر تهران و اخذ مجوز از اآمده با اداره کل آموزشعملبه هاییبعد از هماهنگ

ها، حذف داده یگرشد که نهایتًا پس از غربال یعکنندگان توزشرکت ینپرسشنامه ب 387تعداد 

 یدپرسشنامه به انجام رس 327 یبر رو یلحذف موارد دورافتاده، تحل ینناقص و همچن یهاپرسشنامه

مدرسه  15کنندگان در مجموع از شرکت درصد برآورد شد. 84برابر با  یزن یلراستا نرخ تکم ینکه در ا

                                                           
1. Pilot Test 

2. Cronbach's Alpha 
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وپرورش شهر مدیریت آموزش 16؛ و 15؛ 12؛ 11؛ 5؛ 4؛ 3مدرسه پسرانه از مناطق  20دخترانه و 

 ند.تهران انتخاب شد

 یریمتغ چند یهمبستگ یلشدند. تحل یلتحل یریمتغ چند یهمبستگ ها با استفاده از روشداده    

 یلتحل .2 مرتبه اول، (CFA) 1یتأیید یعامل یل. تحل1که عبارتند از:  یددر سه مرحله به انجام رس

تحلیل معادالت ساختاری نیز روشی  (.SEM) 2ی. مدل معادالت ساختار3مرتبه دوم و  یتأیید یعامل

خش های بترین روش برای تحلیل دادهبرای تحلیل همبستگی چند متغیری است. این روش مناسب

 در قالب های نظریو مدل ها، قابلیت آزمودن تئوریاز این روشترین دالیل استفاده از مهمکمی بود. 

توسط این روش است که به  گیریخطای اندازه ست. دلیل دیگر لحاظ نمودنا معادالت میان متغیرها

 گیری گزارش دهدهای خود را با احتساب خطای اندازهوتحلیل دادهدهد تا تجزیهحقق اجازه میم

(Davari and Rezazadeh, 2016). که شامل  یمفهوم یبه مدل یمعادالت ساختار یلتحل یاجرا یبرا

عنوان به یتأیید یعامل یلارتباط نخست تحلاست. دراین یازشده باشد نپنهان و مشاهده یرهایمتغ

 اییرهمتغ بین روابط و نامهسازه پرسش ییروا یمنظور بررسبه یمعادالت ساختار یلگام اول تحل

پژوهش انجام شد. در ادامه، بر اساس  یفیمرحله ک یهایافتهبراساس  نهانپ یرهایشده و متغمشاهده

 یتأیید یعامل یلعوامل حاصل از تحل ینروابط ب یینبا تع یمدل فرض یکپژوهش،  یفیمدل مرحله ک

 چند بار یآزمون شد. مدل فرض یمعادالت ساختار یلمدل با استفاده از تحل ینشد. سپس ا یطراح

 نیا ینداشت. در ط یبا مدل فرض یشده تفاوت چنداندر کل مدل اصالح یو اصالح شد، ول یبررس

مدل با  یرهایاز موارد مس یاد و در پارهش یبررس یزبرازش ن یهاو شاخص یداریمعن یبضرا یندفرا

وب مطل یهاشده با شاخصعوامل، حذف شدند. نهایتاً مدل اصالح یگرها با دآن یفتوجه به ارتباط ضع

 زیبرازش مدل ن یارهایها و معدر ارتباط با شاخص شد. یمها، کشف و ترسسازه یندار بیو روابط معن

گیرند: شاخص برازش را برای برازش در نظر می هاشگران این شاخصمعموالً پژوه اشاره کرد که یدبا

 5شاخص نیکویی برازش(، NFI)بونت  -یا شاخص بنتلر 4شاخص نرم شده برازش(، CFI) 3تطبیقی

(GFI)6، شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات (RMSEA )دو به درجه آزادی-و نسبت خی 

(df/2𝜒( )Omidi Najafabadi, 2013 andPayandeh Najafabadi .) ی هادر این مطالعه نیز شاخص

 در نظر گرفته شد. هامذکور جهت تعیین انطباق مدل با داده

 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 

2. Structural Equation Model 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Goodness-of-fit index 

6. Root Mean Square Error of Approximation 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ی پژوهشهایافته
 تأییدی مرتبه اولنتایج تحلیل عاملی 

 یجادا یبرا یتأیید یعامل یلتحل (SEM) یسازی معادالت ساختارمدل یبرا یشینگام پ یکعنوان به

های بخش بر مبنای یافته (.Brown, 2006)، انجام شد یزاعتبار سازه عوامل، اعتبار همگرا و اعتبار مم

فزار اتأییدی مرتبه اول با استفاده از نرمکیفی پژوهش و مدل مفروض ایجادشده، در تحلیل عاملی 

گویه پرسشنامه برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره تحصیلی ابتدایی به تفکیک  95لیزرل، 

دهی صول سازمانا؛ اصول انتخاب محتوایی؛ هداف جزی؛ اکل هدف؛ اجتماع یازهاینعامل فردی:  24

یادگیری؛  -یاددهی هایو روش یکردهاانواع رویادگیری؛  -یاددهی هایاصول انتخاب روش؛ محتوا

نوان عفضا بهی؛ منابع مجاز؛ غیرمجازی یا یزیکیمنابع ف؛ معلم ییاجرا یتمسئول؛ معلم هاییژگیو

 زمان به یصتخصم؛ یمستق هایزمان به آموزش یصتخص؛ عنوان محل اجرافضا بهیادگیری؛ منبع 

؛ درسهجو مدر  یادگیری ضمنیی؛ سازمان یبانیپشتسازی؛ توانمند هایبرنامه؛ غیرمستقیم هایآموزش

ی؛ دانش هایپرورش مؤلفهیابی؛ ارزش یهاروشیابی؛ اصول ارزش؛ خارج از جو مدرسه یادگیری ضمنی

که آن دلیلتأییدی شدند. بهعاملی ی، وارد تحلیل نگرش هایپرورش مؤلفهی و مهارت هایپرورش مؤلفه

های ناپیوسته در مدل وجود داشت، برای برآورد پارامترها از برآورد حداقل متغیرهای ترتیبی و شاخص

تأییدی و تحلیل معادالت ساختاری استفاده عاملی  تحلیلدر طول  1(DWLS) مربعات وزنی قطری

( 96/1اطمینان ) %95با  Tسی، از مقدار آماره های تحت برردهنده مقولههای تشکیلشد. همه گویه

ها واریانس تأیید شد و گویه هاهای طراحی شده برای همه مقولهبیشتر بودند و لذا مناسب بودن گویه

 (.1تا  0بین  2Rعوامل مربوطه را برآورد کردند )مقدار 

ا هتأیید است. همچنین تمامی شاخصعاملی مورد  تحلیلتوان اظهار کرد که بر مبنای این نتایج می    

ها برازش بسیار خوبی دارد و این بیانگر همسو اند و مدل با دادهدر حد بسیار مطلوب گزارش شده

 (RMSEA)مجذورات  یانگینم یخطا یشهرطور خاص، شاخص ها با سازه نظری است. بهبودن گویه

 (NFI)شاخص نرم شده برازش ، 99/0تا  90/0بین  (CFI) یقیشاخص برازش تطب، 07/0تا  00/0بین 

 یدو به درجه آزاد ینسبت خو  99/0تا  90/0بین  (GFI) برازش یکوییشاخص ن، 99/0تا  93/0بین 

(/df2x )  گزارش شد. 80/2تا  91/0بین 

 تأییدی مرتبه دومنتایج تحلیل عاملی 

 12آمده در تحلیل عاملی مرتبه اول به تفکیک دستعامل به 24تأییدی مرتبه دوم در تحلیل عاملی 

نیازهای اجتماع؛ اهداف؛ آمده در بخش کیفی پژوهش و مدل مفروض ایجادشده: دستمقوله کلی به

زمان؛ عوامل سازمانی؛ یادگیری یادگیری؛ نقش معلم؛ مواد و منابع؛ فضا؛ -ی یاددهیهامحتوا؛ روش

حداقل مربعات وزنی قطری د تحلیل شدند. در این مرحله نیز از برآورد ضمنی؛ ارزشیابی و نتایج وار

                                                           
1. Diagonally Weighted Least Squares 



32   سبت ....دانشگاه ن اساتید و متخصصان معلمان، مدل ادراک و نگرش 

 

(DWLSهمانند مرحله قبل استفاده به عمل آمد. نتایج بیانگر معنی ) داری تمام پارامترهای مدل بود

بین  2Rمقدار )کردند توجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد میی فرعی نیز مقدار قابلهاو عامل

 یانگینم یخطا یشهرکه شاخص طوریبخش بود. بهرضایت ها(. همچنین، معیارهای برازش مدل1تا  0

، 99/0تا  88/0بین  (CFI) یقیشاخص برازش تطب، 08/0تا  0031/0بین  (RMSEA) مجذورات

 99/0تا  88/0بین  (GFI) برازش یکوییشاخص ن، 99/0تا  91/0بین  (NFI)شاخص نرم شده برازش 

ی هابنابراین شاخص؛ گزارش شد 93/2تا  17/1بین  ( df2x/) یدو به درجه آزاد ینسبت خو 

که طوریبا مدل است؛ به هادهنده برازش مطلوب دادهآمده در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشاندستبه

سازه  12دهنده تأییدی مرتبه اول به تفکیک، تشکیلآمده در تحلیل عاملی دستخرده مقیاس به 24

 مکنون مدل مفهومی هستند. 

 

 ساختاریسازی معادالت نتایج مدل

ی هاچگونه نتایج کمی، یافته"که: در ادامه برای پاسخ به دومین سؤال اصلی پژوهش مبنی بر این

آمده درباره الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی دستکیفی به

دل فرضی های مرحله پژوهش کیفی و مدل مفهومی، م، بر مبنای یافته"بخشد؟ایران را تعمیم می

ضرورت و نیاز، اهداف، زمان، فضا، مواد و منابع، عوامل  1تدوین گشت که شامل متغیرهای برونزای

یادگیری، -ی یاددهیهامحتوا، نقش معلم، روش 2سازمانی و یادگیری ضمنی و متغیرهای درونزای

و با توجه به نتایج  3بندیی مدل با استفاده از روش بستههاارزشیابی و نتایج برنامه بود. هر یک از سازه

؛ اندشده در مدل فرضی پژوهش آمدهعنوان متغیرهای مشاهدهتأییدی مرتبه دوم بهتحلیل عاملی 

تأییدی مرتبه دوم طراحی شد تا جهت آمده از تحلیل عاملی دستمل بهعا 12بنابراین مدل فرضی با 

 شناسایی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عوامل در قالب مدل معادالت ساختاری آزمون شود.

سازی معادالت ساختاری آزمون شد. برآوردها و در مرحله بعد مدل فرضی با استفاده از تحلیل مدل 

 Tبا توجه به آماره  هابر هم در مدل فرضی نشان داد که اثرات مستقیم رابطهاثرات هر یک از عوامل 

ه شدبخش بود. نتایج ارائهاز نظر آماری معنادار است. معیارهای برازش مدل نیز رضایت 05/0در سطح 

ها اند و مدل با دادهها در حد مطلوب گزارش شدهحاکی از آن است که تمامی شاخص 3در جدول 

 دهد رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد.ارد و نشان میبرازش د

 

 

 

                                                           
1. Exogenous 

2. Endogenous 

3. Item Parceling 
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 های برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش(: شاخص3جدول )

 میزان کفایت برازش  معیار  نام شاخص

 2x  65/1340مقادیر غیر معنادار   (2x)آماره خی دو 

 71/2  و کمتر 3 و 2نسبت بین   (df/2xخی دو به درجه آزادی )

خطای میانگین مجذورات ریشه 

 (RMSEAتقریبی )

 
08/0 ≥ RMSEA 

 
065/0 

 95/0 NFI≥  97/0  (NFIشاخص نرم شده برازش )

 95/0 CFI≥  99/0  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 95/0 GFI≥  96/0  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 

بین متغیرها،  روابط مورد در کیفی مرحله در آمدهدستبه یهایافته مفهومی و مدل به توجه نهایتاً با    

 مدل فرضی، و کیفی تحلیل از حاصل هاییافته با انطباق آن دلیل، به2شده در شکل مدل ارائه

عنوان مدل معرف به آن، آماری برآوردهای بودن دارمعنی و مدل برازش یهاشاخص بودن بخشرضایت

 .شد گرفته نظر در هاداده

 
 درهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی ویژگی معادالت ساختاریاستاندارد مدل  یبضرا (:2)شکل 

 دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران
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 گیریبحث و نتیجه

، ایشرایط علی، مقوله محوری، عوامل زمینههای این پژوهش در قالب شش عنوان یافته موردبحث در 

دهنده و قالب اولیه الگوی برنامه درسی تربیت نوعی شکلبهکه  گر و پیامدهاراهبردها، شرایط مداخله

 شده است:شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بودند ارائه

 شرایط علی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی

هروند شهای پژوهش در این مطالعه در راستای شرایط علی الگوی برنامه درسی تربیت بر مبنای یافته

جهانی دو مقوله اهمیت و ضرورت شامل نیازهای اجتماع و اهداف شامل هدف کلی و اهداف جزئی 

شمار آیند. توجه به اهمیت و ضرورت توانند دلیلی بر وجود برنامه درسی تربیت شهروند جهانی بهمی

 شد.ها دیده میاین برنامه و اهدافی که باید برای آن متصور بود در اکثر مصاحبه

در راستای اهمیت و ضرورت این برنامه باید اشاره داشت که با توجه به پیشرفت علم در زمینه     

های گسترده در سراسر کره خاکی، ها در زمینه فعالیتهای نوین و توسعه قدرت انسانتکنولوژی

مدنی  هایها و تعارضات بین جوامع، در معرض خطر بودن صلح جهانی، همچنین با توسعه نهادتنش

 های شهروندی جهانی دارند، توجه به این برنامهای بر برنامهالمللی نظیر یونسکو که تأکید ویژهو بین

که در آید. کما اینمی حساببهگذار در امر آموزش درسی یکی از مهترین وظایف هر نهاد سیاست

ورت صه داشتند و این امر بهکنندگان به این امر مهم اشارآمده بسیاری از مشارکتعملهای بهمصاحبه

نگاه  نوعیشدن و ضرورت و نیاز بهبنابراین با توجه به پدیده جهانی؛ دهی شدیک مقوله کلی سازمان

 دازانچشم اسناد از ایپاره تأکید آن در فراگیران، همچنین بنابر تبعبهجهانی به آموزش در جامعه و 

 تواندای مهم میعنوان مقولهجهان، ضرورت و نیاز به با مؤثر و سازنده تعامل بر کشور داخل در موجود

جایگاه خاصی در برنامه درسی تربیت شهروند جهانی داشته باشد. همچنان که نتایج پژوهش 

(Hancock, 2015 )بخش در نظر گرفته است و نیز عنوان عملی رهاییکه تربیت شهروند جهانی را به

توسعه مدل جدیدی از تربیت شهروند جهانی تأکید دارد، بر که بر ( Pugliese, 2015)نتایج پژوهش 

ضرورت و نیاز به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی اشاره دارند. حال در راستای اهمیت و ضرورت 

دهی و ایجاد چهارچوب مدون برای آن بسیاری از این برنامه درسی و در جهت سازمان

دانیم هدف قلب برنامه طور که میین برنامه بودند. همانارائه اهدافی برای ا درصددکنندگان مشارکت

 رنامهب است قرار اگری به این امر واقف بودند. چراکه خوببهکنندگان در پژوهش درسی است و مشارکت

 اهداف مشخص گیرد انجام مستمر بهبود و اصالح برای هاییکوشش باید اگر و شود ریزیطرح درسی

عنوان یکی دیگر از مقوله هدف به هاآمده از مصاحبهعملی بههابراساس تحلیلبنابراین ؛ دارد ضرورت

صورت دقیقی ی اصلی در نظر گرفته شد و سعی شد که هدف کلی واضح و اهداف جزئی بههامقوله

 بتواند ریزبرنامه که شودمی سبب ترروشن و تردقیق صورتبه اهداف تدوین شوند. در این راستا تعیین

اهدافی که از درک روابط باشد.  داشته اختیار در محتوا انتخاب برای مفیدی معیارهای و هاکمال

 و شرب حقوق صلح، نژادی، تبعیض برابری، و عدالت به مربوط مسائل زیست تا شناختانسان و محیط
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است  داده نیز همسو با این امر نشان( Santos, 2004)گیرد. نتایج پژوهش ها را در بر میآن از دفاع

ر در بش حقوق و صلح زیست،که در برنامه درسی تربیت شهروند جهانی اهدافی نظیر توجه به محیط

 .کانون توجه قرار دارند

 مقوله محوری الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی

ه دمحتوا مامقوله محوری و کانون برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی، محتوا است. 

یافته و اندوخته شده، که شامل دانش سازمان چه که باید آموخته شودبرنامه درسی است، آن

 که است چیزی ها در ارتباط با یک موضوع خاص است. محتوااصطالحات، حقایق، مفاهیم و پدیده

 کی به مربوط اطالعات و مفاهیم مطالب، کلیه تواند شاملمی پس محتوا. شود داده آموزش است قرار

 اجزای سایر و حواشی توضیحات، خواه باشد، کتاب یک متن از بخشی عنوانبه ، خواهموردنظر درس

 که البته در این زمینه باید یک سری قواعد و اصول را مدنظر داشت. درس آن جانبی

اید دهی محتوا ببود که در سازمان مسئلهی بیانگر این خوببهکنندگان در پژوهش نظرات مشارکت    

به اصولی ازجمله گستردگی مفاهیم و موضوعات و ارتباط عمودی و افقی و همچنین منطق توالی 

ی اصلی شهروندی جهانی هاتوجه خاص داشت و در انتخاب محتوا نیز اعتقاد داشتند که باید مؤلفه

، عدالت و برابری، صلح و العمرمادامی، حس همدلی، خالقیت، یادگیری ریپذتیمسئولنظیر آموزش 

صر، ترین عنعنوان مهمتوان اذعان داشت که محتوا بهی مربوطه مدنظر باشد. پس میهانیز سایر مؤلفه

 ,Mirzaiy) ،(Rezaiy, 2008)های ارتباط نتایج پژوهشباید توجه خاصی به آن صورت گیرد. دراین

آمده از کتب عملراساس تحلیل محتواهای بهب ،(Mahmoudnejad Moghadam, 2013)و  (2010

توجهی به محتوای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی بخصوص در دوره تحصیلی درسی، نشان از کم

حتوا، دهی مآمده در زمینه اصول انتخاب و سازماندستبنابراین با استفاده از نتایج به؛ ابتدایی دارند

ین و طراحی محتوای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی به ریزی منسجمی جهت تدوتوان برنامهمی

نیز بیانگر نتایج مثبت محتوای مناسب  (Massey, 2013)ارتباط همچنین پژوهش عمل آورد. دراین

 درس جغرافیا در ارتباط با آموزش شهروندی جهانی است.

 راهبردهای الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی

کنندگان در پژوهش، راهبردهای الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی شامل از نظر مشارکت

 تعلیم وارتباط باید اشاره کرد که یادگیری و ارزشیابی است. دراین-ی یاددهیهانقش معلم، روش

ائل مسای بودن و کارآمدی و آگاهی دقیق از تربیت امری بسیار ظریف و حساس است که تنها با حرفه

عنوان مجری برنامه درسی نقش بنابراین معلم به؛ توان از عهده انجام آن برآمدو فرایند آموزش می

 علمانم همچنان که متخصصان امر معتقدند که نقشکند. بسیار مهم و کلیدی را در این فرایند ایفا می

 ,Reilly and Niens, 2014; Schweisfurth)است  ضروری نقشی بسیار جهانی شهروند تربیت در

2006; as cited in Goren and Yemini, 2015)ای معلمان، بنابراین شایستگی، مهارت و تجربه حرفه ؛

جانبه نگری، نسبت به موضوعات و مسائل مربوطه، آزاداندیشی و همه هاروز بودن و آگاهی آنبه
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پذیری و ایمان به شغل معلمی، دارا بودن انگیزه کافی و ایجاد زمینه مساعد جهت تحقیق و مسئولیت

ویت اندیشی و تق مثبتپژوهش فراگیران، توانایی برقراری ارتباط مناسب و ایجاد جوی صمیمی جهت 

مله ازج نفس فراگیران و همچنین توجه به تقویت استدالل، خالقیت و تخیل در فراگیراناعتمادبه

خصوصیاتی است که یک معلم در ارتباط با برنامه درسی شهروندی جهانی باید دارا باشد که این موارد 

 کنندگان در پژوهش مشاهده شد.خوبی در نقطه نظرات مشارکتو خصوصیات به

 ی کسب محتوا درصدد تسهیل انتقال دانشهایادگیری نیز با تأکید بر شیوه-ی یاددهیهادر روش    

ی تفکر خالق و انتقادی، هابنابراین اصولی ازجمله تقویت مهارت؛ باشیمو اطالعات به فراگیران می

ت یی در جههاکارگیری روشو به های جدید، آموزش کار تیمی و مشارکتیحلتقویت توانایی ارائه راه

ئز حابسیار مهم و  یادگیری-یاددهیی هاتوانند در انتخاب روشدادن آزادی عمل به فراگیران؛ می

را در قالب رویکردها  هاسازی را دارا نیستند و باید آنراحتی قابلیت جاریاهمیت باشند. این اصول به

ی نوین آموزشی نظیر بارش هاارتباط استفاده از رویکردها و روشکار گرفت. دراینیی بههاو روش

نمایش، روش محاکم قضایی و همچنین  گویی و ایفای نقش ومغزی، یادگیری اکتشافی، داستان

مثمر  تواند بسیار مفید وبرنامه میی فوقهااستفاده از رویکردهای تلفیق و مشارکتی و نهایتاً فعالیت

آمده انعکاس داده عملی بههاخوبی در مصاحبهبه هاو رویکردها و روش ثمر باشد؛ که البته این اصول

نیز بر فهم و  (Moizumi, 2010)اند. در این راستا پژوهش رار گرفتهاند و مورد تحلیل و بررسی قشده

ی متفاوت آنان در ارتباط با برنامه درسی تربیت شهروند هاعمل معلمان و اتخاذ رویکردهای و روش

یادگیری در تربیت شهروند جهانی تأکید -های یاددهیهمچنین به نقش روش جهانی اشاره کرده و

 هاترین آنیادگیری ازجمله مهم-ی یاددهیهابه نقش روش (Pugliese, 2015)کرده است. همچنین 

امه برن ای داشته است و معتقد است که یکیادگیری مشارکتی در درس علوم اجتماعی تأکید ویژه

 یتاهم یمشارکت یادگیری یشده باشد و در آن برا یخوبی طراحکه به یمطالعات اجتماع یدرس

در  مؤثر باشد. یاربس یتواند در پرورش شهروندان جهانرفته شده باشند، میدر نظر گ یخاص یگاهجا

آموزان و های آموزشی که مربیان برای درگیر کردن دانشنیز شیوه (Golestani, 2006)پژوهش 

کنند و ها به بحث در مورد نژاد، جنسیت و طبقه در سطوح محلی و جهانی، استفاده میواردکردن آن

و تدریس عدالت اجتماعی و شهروندی جهانی در راستای  ها برای پژوهیدن، یادگیریبهترین شیوه

ا راستای بطور اثربخش، موردبررسی قرار گرفته است که نتایج آن همن بهآموزادرگیر کردن دانش

 آمده در این پژوهش است.دستنتایج به

ی یادگیری های آموزشی و کوششهادهنده نتایج فعالیتکه نشان استارزشیابی نیز فرایندی     

د، امری عقیم و ناکامیاب آموزش بدون ارزشیابی و بازخورتوان گفت که میفراگیران است. تا جایی

جایگاه ارزشیابی، اعتقادی ندارد درس را برای آموختن فراگیران ارائه و بیان است. معلمی که به

دهد و به پیامدهای آن دوش او نهاده شده است، آن را انجام می ای برکند، بلکه چون وظیفهنمی

گیری آموزشی است؛ یعنی اطمینان تصمیمگونه  اندیشد؛ اما ارزشیابی، جانمایه و مرکز هرچندان نمی
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امکان مناسبو برانگیختن فراگیران و انجام درست تدریس جز با ارزشیابی  از معنادار بودن یادگیری

ترین راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروند بنابراین باید توجه داشت که از مهمپذیر نخواهد بود؛ 

که برای این برنامه درسی باید از شکل سنتی ارزشیابی  اما باید توجه داشت؛ جهانی ارزشیابی است

ی متفاوتی جهت ارزشیابی بهره ببریم؛ در این راستا عالوه بر استفاده از هاگذر کنیم و از شیوه

یی نظیر روش کارپوشه، خودارزیابی و ارزشیابی چندجانبه؛ باید اصول ارزشیابی ازجمله متنوع هاروش

کر واگرای فراگیران و جامع بودن آن را نیز مدنظر داشته باشیم؛ که البته و ترکیبی بودن، تقویت تف

کنندگان به همه این خصوصیات اشاره شده و ی شرکتهاآمده از مصاحبهعملی بههادر تحلیل

 اند.خوبی موردبررسی قرار گرفتهبه

 زمینه الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی

زمینه نشانگر شرایط خاصی است که در آن با راهبردها، کنش متقابلی برای پاسخ به پدیده اصلی 

راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی متأثر (. Strauss and Corbin, 2006)گیرد صورت می

ان، ای زمهی پژوهش عوامل زمینهاپیوندند. با توجه به یافتهاز بستری هستند که در آن به وقوع می

له دهند. مقوفضا و مواد و منابع، راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی را تحت تأثیر قرار می

یابی به اهداف ارائه زمان عبارت است از چهارچوب زمانی که در آن محتوا، روش و مواد در جهت دست

 ؛یری مطلوب را در فراگیر ایجاد کندزمان یادگشوند و بنابر آن چهارچوب، برنامه باید از لحاظ مدتمی

شده برنامه درسی و اهداف تعیین ها، مؤلفههابنابراین زمان باید طوری تنظیم شود که همه شاخصه

تربیت شهروندی را به مقدار مطلوب پوشش دهد. در این راستا تخصیص زمان الزم به فرهنگ خودی 

 ی جامعه خودی و جامعه جهانیهااجتماعی، ارزشپذیری و آشنایی با سایر کشورها، مباحث مسئولیت

ی جمعی و گروهی جهت تقویت روحیه مشارکتی در فراگیران، هاو همچنین تخصیص زمان به فعالیت

حیه ایجاد رو ی که منجر به تفکر انتقادی، خالقیت، خودآگاهی وهاتخصیص زمانی جهات انجام فعالیت

صیص زمانی مناسب برای آموزش مفاهیمی نظیر صلح، و همچنین تخ شودهمدلی در فراگیران می

ل وتحلیحقوق بشر، عدالت، تبعیض نژادی، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این زمینه تجزیه

های موردنظر آن کنندگان در پژوهش به مقوله زمان و ویژگینتایج حاکی از توجه و اهمیت مشارکت

 د جهانی است.در ارتباط با برنامه درسی تربیت شهرون

د. فضا پیوندنمقوله فضا نیز از دیگر بسترهایی است که راهبردهای برنامه درسی در آن به وقوع می    

افتد یادگیری در درون آن اتفاق می -ای در نظر گرفت که فرایندهای یاددهیعنوان زمینهتوان بهرا می

ارتباط وجود فضای مناسب به تعداد ایندهد. درو همچنین این فرایندها را نیز تحت تأثیر قرار می

و آزمایشگاه و همچنین سالن اجتماعات، تعداد  هافراگیران، فضای مناسب جهت ایجاد کتابخانه

ی درسی متناسب با تعداد فراگیران، نحوه چیدمان و ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط کالمی هاکالس

ایجاد یک فضای مطلوب آموزشی مهم به شمار تواند در و غیرکالمی، ازجمله مواردی است که می

وزشی و ی آمهاتری داشته باشیم، اثربخشی برنامهتر و مناسببنابراین هر چه فضای بهتر، غنی؛ آیند
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اهدی آمده نیز شعملی بههاتبع آن یادگیری فراگیران بهتر خواهد بود. در این زمینه تحلیل مصاحبهبه

 اند.خوبی به این امر مهم اشاره داشتهندگان در پژوهش نیز بهکنبر این مدعا است؛ و مشارکت

د. یادگیری بسیار کارساز باش-تواند در امر یاددهییی است که میهامواد و منابع نیز از دیگر بستر    

ند. کست که امر یادگیری فراگیران را تسهیل میهاای از مواد یا موقعیتمنابع آموزشی شامل مجموعه

ی اجتماعی مجازی، هارتباط مواد و منابع زیادی ازجمله منابع مجازی نظیر اینترنت، شبکهادراین

، پوسترها، اهکامپیوتر و سایر ابزارآالت الکترونیکی مدنظر است. همچنین منابع فیزیکی نظیر عکس

یرد. در این زمینه تواند مورداستفاده قرار گ، میهای آموزشی و روزنامه دیواریهای مصور، فیلمهاکتاب

تر و تر، خالقیت بیشتواند، یادگیری بهتر و سادهروزتر میتر و بهباید اشاره کرد که مواد و منابع غنی

در  (Moizumi, 2010)ارتباط ی آموزشی را به همراه داشته باشد. دراینهانهایتاً استفاده بهتر از زمان

ل اهداف یادگیری موردنظر به اعمال آموزشی، در تبدیپژوهش خود به نقش مواد و منابع مناسب 

 اند.اشاره داشته

 گر الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانیشرایط مداخله

تر مربوط به پدیده در نظر منزله زمینه ساختاری وسیعتوان بهگر یا میانجی را میشرایط مداخله 

ی اگرفت که در جهت تسهیل یا محدودیت راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در زمینه

گر اخلهی پژوهش شرایط مدهابا توجه به یافته (.Strauss and Corbin, 2006)کنند خاص عمل می

متأثر از عوامل سازمانی و یادگیری ضمنی فراگیران بود. عوامل سازمانی عبارت است از جو حمایتی 

و نهادهای باالسری و همچنین مدیران ارشدی که در رأس امور قرار دارند. مدیران ارشد  هاسازمان

ن اجرایی کردن ی خود در جهت تولید محتوای مناسب و مطلوب و همچنیهاتوانند با حمایتمی

و رفع نواقص، پشتیبان مناسبی برای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی به شمار آیند؛  هابرنامه

ی ضمن خدمت، درگیر کردن معلمان در های توانمندسازی نظیر آموزشهاهمچنین با ارائه برنامه

ها، ادن معلمان در آنی مربوطه و شرکت دهاتولید محتوای آموزشی، برگزاری سمینارها و همایش

کنندگان مند سازند. مشارکتی مادی و معنوی خود بهرههاتوانند این برنامه درسی را از حمایتمی

در پژوهش نیز به این موارد اشاره تام داشته و این مقوله را کلید اجرایی شدن برنامه درسی تربیت 

نیز که بر فهم و عمل ( Moizumi, 2010)در این راستا پژوهش  کردند.شهروند جهانی قلمداد می

 یهایادگیری در تربیت شهروند جهانی تأکید کرده است؛ یافته-های یاددهیمعلمان و نقش روش

کننده در پژوهش از ابهام و عدم قطعیت در فهم و عمل معلمان مشارکت سطحیدهنده نهایی وی نشان

 ی توانمندسازی باشد.هابرنامهتواند یکی از دالیل وجود که این امر خود می بود

ی های شخصها و داناییها، مهارتیادگیری ضمنی به آن نوع از یادگیری اشاره دارد که در پی تجربه    

ن بنابرای؛ ریزی صریح و روشنی صورت نگرفته استشود و برای آن برنامهدر ذهن فراگیر ایجاد می

یر از یادگیری رسمی بپردازد و هم خارج از جو مدرسه. تواند هم در جو مدرسه به یادگیری غفراگیر می

آموزان و جو تواند در محیط مدرسه، تعامالت بین دانشدر این راستا در جو مدرسه این یادگیری می
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کالس درس و سایر تعامالت محیط مدرسه اتفاق بیفتد. در خارج از جو مدرسه این یادگیری بیشتر 

-ی جمعی و عمومی و همچنین جو فرهنگیها، از طریق رسانهدر محیط خانواده و گروه همساالن

یی را برای برنامه درسی هاتواند چالشپذیرد. این نوع از یادگیری گاه میتربیتی اجتماع صورت می

رگذار ارتباط نقش معلم بسیار تأثیعنوان یک منبع تسهیلگر عمل کند. دراینصریح ایجاد کند و گاه به

رسی که در راستای برنامه د ریزی دقیق، از یادگیری ضمنی فراگیراند با یک برنامهتواناست؛ چراکه می

صریح است استفاده مناسبی به عمل آورد و یادگیری ضمنی که در تضاد با برنامه درسی صریح است 

آمده دستبا نتایج به (Santos, 2004)را تصحیح و موردبازنگری قرار دهد. در این زمینه نتایج پژوهش 

همخوانی دارد. سانتوس در پژوهش خود به این نتیجه رسید که تربیت شهروندی جهانی در برزیل 

اند و اجرایی کردن زیست و صلح به اجرا درآمدههای آموزش محیطتحت عناوین مختلفی مانند طرح

های رسمی و های غیررسمی بوده است و در آموزشمفاهیم تربیت شهروند جهانی عمدتًا در آموزش

 خورد.وپرورش کمتر به چشم میآموزش

 پیامدهای الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی

ط ای و شرایراهبردهای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی تحت تأثیر عوامل زمینه

ان کنندگگر، پیامدهایی را برای این برنامه درسی نیز به همراه دارد. بر اساس نظرات مشارکتمداخله

ه فت. نتایج برنامتوان تحت یک مقوله کلی با عنوان نتایج در نظر گردر پژوهش این پیامدها را می

ی دانشی نظیر هاهمراستای با اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه درسی درصدد پرورش مؤلفه

 ی متقابلهاشدن و وابستگیفهم سیاسی و آگاه به امر حکومت و قدرت، همچنین آگاه به امر جهانی

ات ی، توانایی در برقراری ارتباطیی نظیر تفکر انتقادی و قدرت نقدپذیرهااست. همچنین پرورش مهارت

ترین نتایجی است که مؤثر، خالقیت و قدرت اندیشه و خودآگاهی، کار تیمی و مشارکتی ازجمله مهم

آموزان نیز پرورش برای این برنامه درسی در نظر گرفته شده است. در ارتباط با نگرش دانش

تعهد متعهد به مشارکت در مسائل اجتماعی، پذیر و منفس باال، مسئولیتآموزانی دارای اعتمادبهدانش

زیست و متعهد های وطنی و جهانی، متعهد به صلح و حقوق بشر، دلواپس نسبت به محیطبه ارزش

دگان کننبه عدالت و برابری اجتماعی، ازجمله نتایجی است که باید مدنظر باشد و موردنظر مشارکت

گذاری و تأثیرکه بر  (Sklarwitz, 2015)و  (Jett, 2013)در پژوهش نیز بوده است. نتایج پژوهش 

در جهت رشد نگرش  یدرس یهااثربخش بودن برنامهپذیری از مسائل جهانی و همچنین تأثیر

همراستای با ی، اشاره دارند نیز جهان یو مشارکت مدن یجهان یریپذیتمسئول ی،جهان یهایتصالح

 باشند.مقوله نتایج میی بیان شده در هاو ویژگی هابرخی از مؤلفه

اپذیر است نشدن، فرایندی گریزگیری باید اشاره کرد که پدیده جهانیعنوان نتیجهارتباط و بهدراین    

ها ازجمله، تعلیم و تربیت گذاشته و خواهد گذاشت؛ و این پدیده تأثیر خود را بر بسیاری از حوزه

 ا تمهیدات الزم و مخصوصاً با ارائه الگو و طراحی برنامهجای مقابله ناهوشیارانه، ببنابراین بجاست که به

گیری شاکله شخصیتی افراد درسی مناسب در این زمینه بخصوص در مقطع ابتدایی که دوره شکل
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های بومی است، ضمن کسب دانش جهانی و برخورداری از شهروندانی جهانی، به حفظ سنن و ارزش

 نیز بپردازیم.

 ای برایتواند پایهه روابط کشف شده در مدل نهایی، ضرورت و نیاز خود میبنابراین با توجه ب    

توانیم بر اساس ضرورت و نیازهای موردنظر به استخراج تدوین اهداف برنامه درسی باشد و ما می

اهداف برنامه درسی تربیت شهروند جهانی بپردازیم. همچنین با توجه به اهداف موردنظر مستخرج از 

ترین عنصر، باید توجه خاصی به آن صورت عنوان مهمی برنامه قابل تنظیم است. محتوا بهنیاز، محتوا

های عنوان مقوله محوری نقش تأثیرگذاری بر روشگیرد. در ادامه باید توجه داشت که محتوا به

زمان، فضا و مواد و منابع بستر  نیهمچنیادگیری، مسئولیت اجرایی معلم و ارزشیابی دارد. -یاددهی

آورند و یادگیری و ارزشیابی فراهم می-های یاددهیخاصی برای یادگیری و ایفای نقش معلم، روش

ت باید توجه داش ضمناًیادگیری و ارزشیابی دارد. -های یاددهیالبته معلم نقش تأثیرگذاری بر روش

تواند تحت تأثیر یادگیری ضمنی فراگیران ییادگیری و ارزشیابی م-های یاددهیکه نقش معلم، روش

ای از اقدامات خود را براساس توجه به این عوامل تنظیم و عوامل سازمانی، قرار گیرد و معلم باید پاره

گر و البته با توجه به بسترهای مناسب کند. همچنین نقش معلم در کنش و واکنش با عوامل مداخله

 های دانشی، مهارتی و نگرشیدر نتایج برنامه نظیر پرورش مؤلفه ، منجر به پیامدهای مثبتشدهفراهم

 فراگیران خواهد شد.

های این پژوهش چندین رهنمود برای عمل به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در پایان یافته    

ان وعنتوان بهدوره ابتدایی تحصیلی به همراه دارد. نخست این مطالعه مدلی فراهم کرد که از آن می

چارچوبی مفهومی برای تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی مقطع ابتدایی استفاده به عمل آورد. 

کنندگان در پژوهش در ارتباط با تربیت شهروند این مدل بر پایه دانش، ادراک و تجربه اکثریت شرکت

ی تربیت تر برنامه درستواند معیار مناسبی جهت شناخت عمیقجهانی طراحی شده است که می

که نقش عوامل سازمانی شهروند جهانی، در راستای بهبود و توسعه این برنامه باشد. دوم این

که  گذاری و توسعه یک برنامه درسی استبدیل در سیاستالخصوص پشتیبانی سازمانی نقشی بیعلی

ی برنامه درس ترین شرط در استقراربنابراین شاید مهم؛ خوبی به آن اشاره شده استدر این الگو به

ن ریزان درباره اهمیت ایگذاران و برنامهسیاست متقاعدشدنتربیت شهروند جهانی در مدارس ابتدایی، 

و از  های اولیه را تدارک ببینندبودجه الزم جهت ایجاد زیرساخت طرفکیازبرنامه درسی است؛ تا 

ها و ها، مأموریتگذاریتکنند. چراکه سیاس دنظریتجدطرف دیگر در فضاسازی و جو موجود مدارس 

ا، های مبتنی بر واقعیتهای کالن اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعهها و برنامهگیری طرحجهت

شود؛ و تردیدی نیست که غفلت یا نیازها، الزامات، اقتضائات و امکانات آن جامعه تدوین و ترسیم می

ی ریناپذجبرانهای تواند ضربات و آسیبم میهای مهنادیده انگاشتن هر یک و یا بخشی از این عرصه

ها و شود متولیان امر با شرکت در کنفرانسارتباط پیشنهاد میرا تحمیل آن جامعه کند. دراین

د و شوسمینارها مختلف که در رابطه با اهمیت، ضرورت و جایگاه تربیت شهروندی جهانی برگزار می
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اهی های نوین اطالعاتی، میزان آگکارگیری فناوریو یا با به های آموزشی مرتبطنیز با استفاده از بسته

های تفکر مطالعات علم و اندازی کانونگردد که با راهخود را در این زمینه افزایش دهند. پیشنهاد می

وزشی های آمالمللی به شناخت بیشتری از نظامفناوری، گسترش دیپلماسی علمی و ارتباطات بین

اط های متفاوت و متخصص در ارتبگردد که با ایجاد کارگروها کنند. پیشنهاد میالمللی دست پیدبین

با برنامه درسی دوره ابتدایی، اهداف و محتوای کتب درسی مقطع ابتدایی، بخصوص در دروسی نظیر 

ی هایمورد بازنگرهای تربیت شهروند جهانی، تعلیمات اجتماعی در جهت، گنجاندن مفاهیم و مؤلفه

شکیل گردد تا با تقرار گیرد. با توجه به نقش خطیر معلمان در اجرای برنامه درسی پیشنهاد میاساسی 

های های آموزشی ضمن خدمت اثربخش، دانش، آگاهی و شناخت معلمان از مفاهیم و مؤلفهدوره

ری دگییا-های یاددهیها بتوانند نواقص موجود و یا مهارتتربیت شهروند جهانی را افزایش دهند تا آن

های مشارکتی فناورانه و پشتیبانی از سواد اطالعاتی و ارزیابانه خود را افزایش دهند. فراهم کردن کانون

تواند بسیار مثمر ثمر باشد. همچنین با توجه به نقش تأثیرگذار مواد و منابع معلمان در این راستا می

س ما به منابع مجازی و غیرمجازی گردد که مدارآموزشی در امر تربیت شهروند جهانی، پیشنهاد می

 و های آموزشی، کامپیوتر و ابزارآالت الکترونیکیها، فیلمها، ماکتها، پوسترها، عکسنظیر کتابخانه

اندازهای آینده آموزش و سایر مواد و منابع تأثیرگذار مجهز شوند. در این راستا و با توجه به چشم

ری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و تحول در فرایند کارگیساله چهارم توسعه، بهپروش در پنج

 ترین حلقه و پایه توسعه شهروندی جهانی در نظر گرفت.عنوان مهمتوان بهآموزش و تحصیل را می

عمر الوپرورش باید امری تأثیرگذار، فراگیر و تعهدی مادامتوان در نظر داشت که آموزشنهایتاً می    

کند که سرعت در حال تغییر است، ایجاب میدر دنیایی که فناوری به تلقی شود. یادگیری

های وپرورش بیش از توجه به یک جنبه فرهنگی و یا سیاسی خاص، باید استعدادها و ظرفیتآموزش

 المللی تقویت کند.گوناگون یادگیری فراگیران را برای شرکت در سطوح محلی، ملی و بین
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