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  1رفیق حسنی

 2رضا اسمعیلی

های میزان توجه به مؤلفههدف مقاله حاضر تبیین  چکیده:

تربیت شهروندی جهانی در سند تحول بنیادين آموزش و 

های آمیخته . روش پژوهش حاضر از طرحپرورش بود

های کمی و کیفی با وزن مشابه که داده بودتنیده درهم

شامل متن سند تحول بنیادين اند. جامعه پژوهش شدهگردآوری 

شهرستان  زش و پرورش و کلیه معلمان مقطع متوسطه دومآمو

 لیستها شامل چکابزار گردآوری داده. نددهگالن بود

های تربیت های تربیت شهروند جهانی و پرسشنامه مؤلفهمؤلفه

میزان آلفای کرونباخ  بود که( 210۲شهروند جهانی يونسکو )

که در سند /. به دست آمد. نتايج تحقیق نشان داد 20پرسشنامه 

احساس هويت های به مؤلفهآموزش و پرورش تحول بنیادين 

نفس، عدالت و برابری اجتماعی، تعهد به عدالت و و عزت

هويت و های به مؤلفهبرابری اجتماعی بیشترين توجه و 

تنوع و گوناگونی ارزشی، اعتقاد به  توسعه پايدار، گوناگونی،

و حل تعارضات،  توانايی مردم برای ايجاد تغییر، همکاری

توانايی مديريت پیچیدگی و فقدان قطعیت، آگاهی و عمل 

 تأملی هیچ توجهی نشده است.

تربیت شهروند جهانی؛ برنامه درسی؛ معلمان مقطع  کلیدواژه:

 دوم متوسطه؛ تحلیل محتوا.

R. Hasani (Ph.D) 
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Abstract: The purpose of this article was to 

explain the level of attention paid to the 

components of global citizenship education in 

the Document of Fundamental Transformation 

of Education. The method of the present study 

was a triangulation mixed methods. The 

research population included the text of the 

document fundamental transformation of 

education. The data collection tools included a 

checklist of components of global citizenship 

education and a UNESCO Global Citizenship 

Components Questionnaire (2015) with a 

Cronbach's alpha of the /.84 Obtained. The 

results showed that in the document of 

fundamental transformation of education to the 

components of sense of identity and self-

esteem, justice and social equality, commitment 

to social justice and equality most attention and 

no attention has been paid to the components of 

identity and diversity, sustainable development, 

diversity of values, belief in people's ability to 

change, cooperate and resolve conflicts, ability 

to manage complexity and lack of certainty, 

awareness and reflective action. 
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 مقدمه

های تعلیم و تربیت کشورهای جهان اکثر نظام هدفترين گمان تربیت شهروندان خوب مهمبی

ای از ابعاد جهانی در آموزش و پرورش مانند آموزش های اخیر پذيرش گستردهدر سالاست. 

 افتهيشيافزا، آموزش برای توسعه پايدار و آموزش حقوق بشر نیز 0دی جهانیشهرون

( و بسیاری از کشورها شروع 2102، 0؛ يمینی2113، 6؛ ساويدز2101و همکاران،  2)کیدسون

، ۲اند )هانهای درسی خود کردهآموزش شهروندی جهانی در برنامه هایبه گنجاندن جنبه

در اين راستا مسئوالن تعلیم و (. 2100؛ يمینی، 2102، 3و ماير؛ رامیرز 2100؛ مون و کو، 210۲

های آموزشی متنوع، تربیت شهروندانی فعال و راسخ و با تدوين برنامه تربیت کشورها با عزمی

های خود قرار ها و فعالیتمنطبق با نیازهای روز کشور و در سطح جهانی را در صدر اقدام

المللی ارزشیابی و انجمن بین» 7مطالعه تربیت شهروندی طور که در گزارشاند. همانداده

مشغولی عمیق جوامع معاصر دارای اين نگرانی و دل آمده است، تمامی« پیشرفت تحصیلی

زندگی شهری و شهروندی آماده کنند و راه  هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای

به نقل از وزيری و  0117یاموزند )توبیاس، ها بو رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آن

کنند که در دهه گذشته تقاضا در ( بیان می2100و همکاران ) 2مانیون (.062۲جهانی، 

کشورهای غربی برای ارائه يک سیستم آموزشی که بیشتر در سطح جهانی قرار دارد، 

م برنامه درسی يافته است. اين گرايش جهانی ويژگی هم فلسفه آموزش و پرورش و هافزايش

های موردنیاز برای آگاهی، درگیر ها و ارزششده است و هدف آن تجهیز جوانان به مهارت

آموزان برای حرکت و رشد در سازی دانشمنظور آمادهشدن و تأکید بر مسائل جهانی است. به

(، چین 2101، 1متحده )راپوپورتجامعه مدرن جهانی، بسیاری از کشورها ازجمله اياالت

                                                 
1. Global Citizenship Education 
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7. Citizenship Education 

8. Mannion 

9. Rapoport 
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( و چندين 2100، 6(، کره جنوبی )مون و کو2113، 2(، کانادا )اسچويسفورث2101، 0الو)

هدف  های درسی بااضافه کردن محتوای برنامه( شروع به2102، 0کشور اروپايی )اوکانر و فاس

اسچويسفورث،  ؛2106، ۲اند )ديلآموزان خود کردهگیری جهانی در میان دانشايجاد يک جهت

محور در سطح جهانی اغلب تحت عنوان آموزش شهروندی تواهای جهانی(. اين مح2113

آموزش شهروندی  شوند. محتوی مطالب مرتبط بابندی میطبقه (2112، 3جهانی )ديويس

های آموزشی به ماهیت نیروی کار مدرن و جهانی عنوان پاسخ مستقیم نظامجهانی اغلب به

( يا تغییرات اجتماعی که 2102، 2103، 1؛ گورن و يمینی2111، 2؛ رسنیک2116، 7)براون

روبرو  توسط فرآيندهای جهانی گسترده مانند مهاجرت ايجادشده، به وجود آمده است. در

طورکلی، های سیاسی بهگیریشدن درزمینه آموزش و تصمیمشدن با تأثیرات روزافزون جهانی

موالً با شهروندی جهانی هايی که معرسد. درواقع، ارزشاين يک پیشنهاد منطقی به نظر می

رسد کامالً برای شدن و احترام به حقوق ديگران به نظر میشوند مانند تحمل، جهانیهمراه می

(. آموزش 210۲، 00؛ پرينت2113، 01مناسب باشند )پیگوزی آموزش حقوق بشر پروژه

هداف آموزان برای شرکت در رقابت جهانی برای اسازی دانششهروندی جهانی به دنبال آماده

ای برای طور گستردهاشتغال و آموزش و پرورش آينده و مشارکت در حل مسائل جهانی و به

ها روبرو هستند، های جهانی که جوامع معاصر با آنمجهز شدن بهتر در روبرو شدن با چالش

؛ 2100، 02؛ ريلی و ناينس2102ب،  2107الف،  2107؛ گورن و يمینی، 2106باشد )ديل، می

( 2106(. در اين راستا ديل )2102، 00؛ يمینی و فراستنبرگ2102؛ يمینی، 1102، 06ويدويچ

وضوح وجود دارد که به دو نگرش اصلی نسبت به آموزش شهروندی جهانی کند کهبحث می
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که هدف آن فراهم کردن  0های جهانیکند: رويکرد شايستگیاهداف متفاوتی را دنبال می

 2ی رقابت در جامعه جهانی است و رويکرد آگاهی جهانیهای الزم براآموزان به مهارتدانش

گیری جهانی، همدلی و حساسیت فرهنگی آموزان به جهتکه هدف آن فراهم کردن دانش

( بحث 210۲که پرينت )طوریگیرد. بههای انسانی نشات میاست که از مفروضات و ارزش

است در مورد شهروندی  ها وجود دارد که در آن کسی ممکنکند، طیف وسیعی از روشمی

ها در مورد تأثیرات و تعصبات خود مشکل دارند و وجود، همه آنجهانی ياد بگیرند. بااين

منجر به تعدادی ديدگاه رقابتی در مورد شکل مناسب شهروندی جهانی در آموزش و پرورش 

ند، تنوع ک( نیز بیان می2113طور که ديويس )(. همان210۲؛ پرينت، 2112، 6شده است )پارکر

ای از تحريف ارتباط بین مفاهیم جهانی، شهروندی و آموزش وجود و تفاوت نسبتاً پیچیده

های کامالً متضاد تأيید شود و ايجاد هرگونه توافق توانند با بیان ارزشدارد. اين تنوع می

 (.2112؛ پارکر، 2113گسترده در مورد شهروندی جهانی را دور از انتظار کند )ديويس، 

ديگر از سؤاالتی که محقق در اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به آن است اين است  يکی

ها هايی وجود دارد و اين برنامهالمللی چه برنامهکه در تربیت شهروند جهانی در سطح بین

ها و ها و ابعادی هستند. اگرچه در پاسخ به اين سؤال محققان بسیاری از مؤلفهشامل چه مؤلفه

ها، تعامالت فرهنگی و پذيرش تکثر، توجه به زجمله شکیبايی و احترام به تفاوتها اويژگی

ها، تنوع (، احترام به برابری حقوق انسان2101، 0های دمکراتیک )را موسحقوق بشر و ارزش

(، غیر متعصب بودن، احترام، 2112، ۲زيست )هودلستون و گالبريسفرهنگی و حفظ محیط

خواری و شفقت، داشتن ذهنیت مدنی، برخورداری از پذيری، غمتمايل به سازگاری، انعطاف

پذيری و احترام به مردم فارغ از (، انعطاف0113، 3معنويت و وفاداری )سیرز و هوگز

های مدنی، های اخالقی، ارزش(، ارزش2117، 7های قومی، نژادی و مذهبی )ساروتفاوت

های خانوادگی، دانش درباره ار، ارزشهای مربوط به کساالری، ارزشاستقالل شخصی، مردم

                                                 
1. Global Competencies Approach 

2. Global Consciousness Approach 

3. Parker 

4. Ramos 

5. Huddleston & Galbraith 

6. Sears & Hughes 

7. Sarrouhw 



...در سند تحول  یجهان یشهروند تیترب یهاتوجه به مؤلفه زانیم نییتب  

222 

 

محوری محلی، ملی و محیط، ابعاد فرهنگی، موضوع صلح و تعارض، آراستگی شخصی، دانش

( را 2110، 0دوستی و مشارکت )لیودوستی، تبعیت از قانون، نوعکوشی، وطنجهانی، سخت

گنجانده شود.  آموزانبايست در برنامه درسی و تربیت دانشدانند که میجزء مباحثی می

تربیت شهروند جهانی در قالب هفت  مضمون پايه درزمینه 07( نیز در تحقیقی 0612جعفری )

مضمون تربیت شهروند اخالق مدار، تربیت شهروند متعهد به مشارکت مدنی و 

جويی، تربیت شهروند متعهد به پذيری، تربیت شهروند متعهد به صلح و مسالمتمسئولیت

شهروند با هويت جهانی، تربیت شهروند باصالحیت جهانی، تربیت زيست، تربیت محیط

عارفی و فتحی واجارگاه  عملی را شناسايی کرد. همچنین پورسلیم، -شهروند با توانايی علمی

يادگیری؛ -های ياددهیمقوله کلی شامل ضرورت و نیاز؛ اهداف؛ محتوا؛ روش 1نیز  (0612)

ا و زمان را برای برنامه درسی تربیت شهروند جهانی نقش معلم؛ ارزشیابی؛ مواد و منابع؛ فض

های موضوعات مرتبط با آموزش ترين گزارشاند؛ اما اين تحقیق يکی از جامعارائه کرده

آموزش شهروند جهانی: موضوعات و اهداف »تحت عنوان ( 210۲شهروند جهانی، يونسکو )

هیجانی و  -اختی، احساسیهای تربیت شهروند جهانی شامل سه حوزه شنحوزه« 2يادگیری

( 210۲رفتاری در مبنا و چارچوب اصلی پژوهش خود نظر گرفته است. در گزارش يونسکو )

های محلی، ملی حوزه شناختی آموزش شهروند جهانی را شامل ساختارها و سیستم موضوعات

و  0مسائل مربوط به تعامل و همبستگی جوامع در سطح محلی، ملی و جهانی؛ 6و جهانی

هیجانی را شامل سطوح مختلف هويت؛  -و موضوعات حوزه احساسی ۲های قدرتايیپوي

ها و تفاوت و احترام به تنوع و مردمی که به جوامع مختلف تعلق دارند و چگونگی ارتباط آن

صورت فردی و جمعی تواند بهباالخره موضوعات حوزه رفتاری را شامل اقداماتی که می

 خالقی پاسخگو و مشارکت و اقدام کردن بیان کرده است.لحاظ ا صورت گیرد؛ رفتار از

در « سند باالدستی»عنوان  از سوی ديگر، سند تحول بنیادين از متون مهم و راهبردی و به

اين سند يکی از  باشد.های وزارت آموزش و پرورش میمشیها و خطتعیین برنامه

                                                 
1. Liu 

2. Global Citizenship Education: Topics And Learning Objectives 

3. Local, National And Global Systems And Structuresr Dynamics 

4. Issues Affecting Interaction And Connectedness Of Communities At Local, National And 

Global Levels 

5. Power Dynamics 
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های کیفی، رابطه عناصر نظام در نبهافزاری است که با تأکید بر جهای نرمترين طرحگسترده

های توسعه شده است. قلمرو سند عرصهدرون و با محیط پیرامون و مباحث ساختاری تدوين

ها تعیین گیرد و برای آناعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در آموزش و پرورش در برمی

اساسی برای هدايت، راهبری، های گیریکند. اين سند پايه، مالک و راهنمای تصمیمتکلیف می

منظور تحقق تحوالت محتوايی و بهعمومی  نظارت و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی

(. طراحی سند تحول بنیادين 0610ساختاری است )بذرافشان مقدم، شوقی و رحمان خواه، 

که اين رونمايی شد؛  0611آموزش و پرورش، پس از پنج سال فعالیت مستمر در آذرماه سال 

های نظام آموزشی، عدم توجه کافی هايی همچون ضعف کاستیامر مهم در پاسخ به ضرورت

زمان به وجود آمد. در  وری و اثربخشی برنامه آنبه فلسفه تعلیم و تربیت، پايین بودن نرخ بهره

عنوان رکن اصلی نظام مرحله اشاعه اين سند، آموزش پرورش ناگزير است که مدرسه را به

هايی کسب آموزان کمک کند که دانش و مهارتشی به دنیای واقعی پیوند بزند و به دانشآموز

اينک (. 061۲ ،زارعیو  کنند که بتوانند در مواجهه با وضعیت عصر جديد موفق باشند )معزی

جانبه و مثابه قانون اساسی برای تحوالت همهکه سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، به

ب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و درازمدت به تصوي

های ها و مؤلفهاست، بايد تمام زير نظام قرارگرفتهدر دستور کار وزارت آموزش و پرورش 

خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید قرار گیرد. برنامه درسی ملی 

منزله نقشه جامع يادگیری، زمینه صلی سند تحول بنیادين و بههای اعنوان يکی از زير نظامبه

آورد جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم میايجاد تحول همه

ويژه های آموزش و پرورش بهحال در نظامبااين(. 0610و همکاران،  )بذرافشان مقدم

که نظر از اينشود و صرفروندی نمیهای درسی مدارس توجه الزم به تربیت شهبرنامه

های درسی ای تحت عنوان آموزش شهروندی وجود ندارد، در قالب برنامههای ويژهبرنامه

(. درنتیجه، 0612آرای و احمدی، ديگر نیز کمتر موردتوجه قرارگرفته است )ياوری، کشتی

هروندی جهانی آيد اين است که در تربیت شهروندی و آموزش تربیت شسؤالی که پیش می

های درسی نظام آموزشی بايستی چه موضوعات و مسائلی پوشش داده شود و آيا اينکه برنامه

های تربیت شهروند جهانی توجه گذاری و کالن به اين مؤلفهکشورمان در سطح سیاست
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توان به اين نکته پی برد که اکثر تحقیقات مطالعات اين حوزه میاند؟ همچنین در بررسی کرده

آموزش شهروندی جهانی ازجمله  های خاصی که باهدف ارتقاءين حوزه بر نتايج برنامها

(، درک و 2102؛ اوکانر، 2106و همکاران  2؛ بیکل2102، 0)باخن، هرناندز رامز و رافائل

مثال )هال عنوانآموزش شهروندی جهانی به آموزان در مورد شهروندی جهانی وشناخت دانش

اند. برخی از اين مطالعات از روش ( متمرکزشده2102ناينس و ريلی،  ؛2100، 6و استورنیلو

؛ تورمی و 2111، 0ها )الو و مینگ نگهای متمرکز و مصاحبهنگاری و مشاهدات، گروهقوم

؛ تورمی و 2111عنوان الو و مینگ نگ، های کمی )به(، ديگران از روش2102، ۲گلیسون

ها از ( و بعضی از آن2100، 3مثال، وودعنوانهای باز )به(، يا پیمايش2102گلیسون، 

، 2؛ پان2111، 7؛ مايرز و زمان2112مثال، مايرز، عنوانهای عمیق يا نیمه ساختاری )بهمصاحبه

اند. جمعیت مطالعاتی بر اساس سطح سن متغیر است، اگرچه بیشتر ( استفاده کرده2100

باشند. در کشورمان نیز سالگی می 02-06ن و دبیرستانی در سآموزان متوسطه متمرکز بر دانش

( و 0612(، جعفری )0610میرزايی ) قلتاش، صالحی وهای اخیر ازجمله تحقیقاتی که در سال

نیز صورت گرفته تنها بر شناسايی ابعاد و  (0612عارفی و فتحی واجارگاه ) پورسلیم،

کمتر تحقیقی به بررسی های تربیت شهروندی و يا در سطح برنامه درسی بوده است و مؤلفه

های تربیت شهروند جهانی در سند تحول بنیادين آموزش و وضعیت میزان توجه به مؤلفه

های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی ازنظر پرورش و نیز میزان اهمیت کاربست مؤلفه

مانیفست معلمان پرداخته است؛ بنابراين با توجه به اينکه سند تحول بنیادين آموزش و پرورش 

باشد، میزان توجه اين سند به موضوع تربیت نظام آموزش عمومی و رسمی کشور می

شهروندانی در سطح جهانی جهت روبرو شدن با مسائل و موضوعات و ارائه راهکار برای 

زيست و تغییرات محیط مسائلی جهانی ازجمله صلح و امنیت، دموکراسی و حقوق بشر،

تبیین وعات جهانی دارای اهمیت است، درنتیجه هدف اين تحقیق اقلیمی و ساير مسائل و موض

                                                 
1. Bachen, Hernándezramos & Raphael 

2. Bickel 

3. Hull & Stornaiuolo 

4. Law & Ming Ng 

5. Tormey & Gleeson 

6. Wood 

7. Myers & Zaman 

8. Pan 
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های تربیت شهروندی جهانی در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و میزان توجه به مؤلفه

از ديدگاه معلمان مقطع متوسطه دوم و در پی پاسخ کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت رسمی 

 دادن به سؤاالت زير است.

های تربیت شهروند جهانی در سند تحول بنیادين آمووزش و پورورش   به مؤلفهمیزان توجه  -

 چگونه است؟

های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی نظر معلمان بین میزان اهمیت کاربست مؤلفه از -

 تفاوت وجود دارد؟

 روش پژوهش

فاده از هايی هستند که بوا اسوت  های آمیخته، پژوهشاست. پژوهش روش پژوهش حاضر آمیخته

رسد. پژوهش حاضر بوه لحواظ   های تحقیق کمی و کیفی به انجام میترکیب دو مجموعه روش

هوای  ها به هر يوک از دو دسوته داده  است که در آن 0های آمیخته به هم تنیدهماهیت جزء طرح

زموان بوه   طوور هوم  شوود )ازلحواظ شواخو اول( و بوه    کمی و کیفی، اهمیت يکسانی داده موی 

ديگور در  عبوارت شود )ازلحاظ شواخو دوم(. بوه  های کمی و کیفی پرداخته میگردآوری داده

هوای کموی و کیفوی، در    زمان دادهتنیده پژوهشگران ضمن گردآوری همهای آمیخته درهمطرح

هوای کموی و کیفوی، وزن مشوابهی قائول      دسوته داده  هايشان برای هور دو تحلیل و تفسیر يافته

(. در 2117، 2کنند )کمرون و میلرها لحاظ مینوع خاصی از دادهای برای شوند و امتیاز ويژهمی

هوای کموی و   شده، داده های کمی و کیفی وزن يکسان دادهاين پژوهش به هر دو مجموعه داده

هوا بوه مقايسوه دو دسوته داده کموی و کیفوی       شوده و در تحلیول داده  زموان گوردآوری  کیفی هم

های تربیت شهروند جهانی جمالی تازه کند ه از مؤلفهشده است. در بخش اول با استفادپرداخته

شده و سند تحول بنیادين آموزش و پرورش تحلیل محتووا  لیستی تهیهچک (0612و همکاران )

شده از ترجموه  شد. در بخش دوم نیز با استفاده از روش پیمايشی و از طريق پرسشنامه طراحی

گزارشوی تحوت عنووان    شوده از  ه برگرفتوه ( ک210۲های تربیت شهروند جهانی يونسکو )مؤلفه

                                                 
1. Triangulation Mixed Methods Design 

2. Cameron & Miller 



...در سند تحول  یجهان یشهروند تیترب یهاتوجه به مؤلفه زانیم نییتب  

222 

 

توسوط   210۲باشود کوه در سوال    موی « آموزش شهروند جهانی: موضوعات و اهداف يادگیری»

 شده است، اجرا شد.يونسکو در پاريس چاپ

محتوا است. ايون   های مناسب برای بررسی متون و اسناد علمی، روش تحلیليکی از روش

کند )دونگوی  کننده و آثار پیام را بررسی میتعیین عواملروش، محتوای واقعی يک پیام کالمی، 

ی درسوی  ( معتقد است اصطالح محتوای برناموه 067۲(. از طرف ديگر مشايخ )2116، 0و پانچ

را تشکیل  ی علمیرشته ای منظم، يکگونهای که بهيافتههای سازمانها و قطعهتنها به قسمتنه

هوای مختلوف   هايی که به نحووی، بوا رشوته   مل وقايع و پديدهشود، بلکه شامی دهند، اطالقمی

موتن سوند تحوول بنیوادين آمووزش و       در مرحلوه اول تموامی  شوود.  ارتباط دارند نیز می علمی

؛ بنوابراين  ( مورد تحلیل قورار گرفوت  0611،پرورش )دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

جامعوه و نمونوه موردتحقیوق يکوی      گیری در اين قسومت نبووده اسوت و   نیازی به روش نمونه

سوند   کل متن که بود صورت اين به پژوهش اين در کار هستند. در بخش تحلیل محتوا، روش

( کوه  0612) جمالی تازه کند و همکواران بندی بنیادين آموزش و پرورش بر اساس دسته تحول

لیل محتووا  آمده است مورد تح 0مؤلفه تربیت شهروندی جهانی که در جدول شماره  20شامل 

 قرار گرفت.

های تربیت شهروند جهانی در محتوای سند تحول بنیادينمؤلفه -0جدول   

 Cمؤلفه  Bمؤلفه  Aمؤلفه 
A1  عدالت و برابری

 اجتماعی

B1 تفکر انتقادی و خالق C1 نفساحساس هويت و عزت 

A2 هويت و گوناگونی B2 همدلی C2 تعهد به عدالت و برابری اجتماعی 

A3 شدن و وابستگی جهانی

 متقابل

B3 خودآگاهی و انديشه C3 احترام به افراد و حقوق بشر 

A4 توسعه پايدار B4 ارتباطات C4 تنوع و گوناگونی ارزشی 

A5 صلح و تعارض B5 همکاری و حل تعارضات C5 زيستنگرانی نسبت به محیط 

A6 حقوق بشر B6  توانايی مديريت پیچیدگی و

 فقدان قطعیت

C6 پذيری اجتماعی و تعهد به مسئولیت

 مشارکت

A7 قدرت و حکومت B7 آگاهی و عمل تأملی C7  اعتقاد به توانايی مردم برای ايجاد

 تغیر

                                                 
1. Donoghue & Punch 
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شده در داخل متن سند جمالت تدويندر اين پژوهش واحدهای تحلیل شامل تمامی 

شخو گردد جمالت اين سند موردبررسی قرار گرفتند تا م تحول بود و بر همین مبنا، تمامی

ها در سند تحول، توجه شده است. برای که در تدوين سند تحول بنیادين، چقدر به اين مؤلفه

صورت که با استاد لیست تحقیق از روايی صوری و محتوا استفاده شد. بدينتعیین روايی چک

شد ريزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج مشورت راهنما و با دو تن از اساتید برنامه

شده بر اساس های تربیت شهروندی جهانی تنظیملیست مزبور که بر اساس مؤلفهو چک

نظرات و پیشنهادهای اساتید مزبور بازنگری و بازنويسی شد. جهت تعیین پايايی نیز از روش 

لیست به دو قسمت تقسیم شد و استفاده شد. تعداد موارد سیاهه يا همان چک 0دونیمه کردن

و دوم محاسبه شد، سپس ضريب همبستگی دونیمه به دست آمد و از فرمول  نتايج نیمه اول

براون برای محاسبه ضريب قابلیت اعتماد کل آزمون استفاده شد. ضريب همبستگی  -اسپیرمن

 به دست آمد. 72/1دونیمه 

ها در جای مناسب و های آنها و اطمینان از قرار گرفتن زير مؤلفهبرای اعتبار يابی مقوله

شده در سند تحول بنیادين، ح خود و همچنین اطمینان از مشاهده تمامی جمالت استفادهصحی

شده بودند به دو تن از شده در سند تحول که استخراجابتدا تمامی عبارات به کار گرفته

 ها با محتوای سند را گزارش دهند.کارشناسان باسابقه ارائه گرديد تا میزان تطابق آن

معه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل در مودارس متوسوطه دوم   در بخش پیمايش، جا

 21که بر اساس جدول مورگان  بود 0613-17نفر در سال تحصیلی  20شهر دهگالن به تعداد 

هوای تربیوت   شوده از ترجموه مؤلفوه   پرسشنامه طراحوی به شیوه در دسترس انتخاب شدند. نفر 

آمووزش شوهروند   »گزارشی تحوت عنووان   از  شده( که برگرفته210۲شهروند جهانی يونسکو )

توسوط يونسوکو در پواريس     210۲باشد که در سال می« جهانی: موضوعات و اهداف يادگیری

 آمده است. 2های تربیت شهروند جهانی اين سند در جدول شماره شده است. حوزهچاپ

                                                 
1. Split-Half 
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 های تربیت شهروند جهانیحوزه -2جدول 

 تربیت شهروندی جهانی

 زشهای آموحوزه

 رفتاری هیجانی -احساسی شناختی

 نتایج کلیدی آموزش

   یادگیرندگان دانش و فهم مسائل

محلی، ملی و جهانی و ارتباط و 

های وابستگی کشورها و جمعیت

 آورند.مختلف را به دست می

  های تفکر یادگیرندگان مهارت

 دهند.انتقادی و تحلیلی را توسعه می

  ک يادگیرندگان احساس تعلق به ي

گذاری انسانیت مشترک، به اشتراک

پذيری بر اساس ها و مسئولیتارزش

 کنند.حقوق بشر را تجربه می

  های همدلی، يادگیرندگان نگرش

ها و همبستگی و احترام به تفاوت

 دهند.تنوع را توسعه می

   يادگیرندگان برای داشتن يک جهان

طور مؤثر و مسئوالنه آمیز و پايدار، بهصلح

محلی، ملی و جهانی عمل در سطح 

 کنند.می

   يادگیرندگان انگیزه و تمايل را برای

 دهند.انجام اقدامات الزم توسعه می

 های اصلی آموزشویژگی

  باسواد آگاه و انتقادی 

   درباره مسائل محلی، ملی و

های حکومتی و جهانی، سیستم

 ساختارها بدانید.

   وابستگی متقابل و ارتباطات

های محلی را درک یجهانی و نگران

 کنید.

  های الزم برای تحقیق و مهارت

 تحلیل انتقادی را توسعه دهید.

   ارتباط اجتماعی و احترام به

 هاتفاوت

  ها، روابط و احساس هويت

 ها را تقويت و مديريت کنید.وابستگی

  های مربوط ها و مسئولیتارزش

 به حقوق بشر را به اشتراک بگذاريد.

  ها نگرش ايجاد برای درک تفاوت

 ها احترام بگذاريدکنید و به تنوع

  مسئولیت اخالقی و مشغولیت 

  های ها، باورها و نگرشها، ارزشمهارت

 مناسب را به کار بگیريد.

   مسئولیت شخصی و اجتماعی را برای

آمیز و پايدار نشان داشتن يک جهان صلح

 دهید.

   برای مراقبت از منافع مشترک، انگیزه و

 يجاد کنید.تمايل ا

 موضوعات

های محلی، ساختارها و سیستم .1

 ملی و جهانی

مسائل مربوط به تعامل و  .2

همبستگی جوامع در سطح محلی، 

 ملی و جهانی

 های قدرتپویایی .3

 سطوح مختلف هويت .0

که به جوامع مختلف تعلق مردمی  .۲

 هادارند و چگونگی ارتباط آن

 تفاوت و احترام به تنوع .3

صورت فردی و بهتواند اقداماتی که می .7

 جمعی صورت گیرد

 رفتار ازلحاظ اخالقی پاسخگو .2

 مشارکت و اقدام کردن. .1

 (21، 210۲منبع: )يونسکو، 
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بعد از ساخت، اين پرسشنامه توسط يک متخصو زبان انگلیسی و سپس دو نفر از اساتید 

زلحاظ توجه به ترتیب که فرم اولیه پرسشنامه، ااينعلوم تربیتی روايی محتوايی آن تأيید شد. به

نظران اين حوزه برای های آن در اختیار تعدادی از صاحبهای تربیت شهروندی و مؤلفهمحور

گويه  0۲ها، پرسشنامه نهايی در قالب تغییر و اصالح قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن

 هایتهیه گرديد. جهت سنجش پايايی پرسشنامه نیز بعد از مشخو کردن سؤاالت و مؤلفه

ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت مشخو ساختن میزان آلفای پرسشنامه، از آزمون آن

نفر  61ای مقدماتی استفاده شد. طبق آن پرسشنامه اولیه در جامعه آماری موردمطالعه با نمونه

جهت تجزيه و تحلیل /. به دست آمد. 20مورد آزمون قرار گرفت و آلفای کرونباخ پرسشنامه 

های آمده از سند تحول بنیادين از تکنیک تحلیل محتوا و برای تحلیل دادهدستهای بهداده

 .استفاده شد spss22افزار به کمک نرم ایدوجملهکمی از آزمون 

 هایافته

 شده است.های تحقیق در دو بخش کیفی و کمی ارائهيافته

 نتایج کیفی

جهانی در سند تحول بنیادین آموزش  های تربیت شهروندسؤال اول: میزان توجه به مؤلفه

 و پرورش چگونه است؟

نتوايج حاصول از تحلیول    با بررسی متن سند تحوول بنیوادين،   در پاسخ به اين سؤال پژوهش و 

آمده است. به هرکودام از انوواع    6صورت واحد تحلیل جمله در جدول شماره محتوای سند به

 ا در مراحل بعدی با سهولت انجام گیرد.هها، کدهايی اختصاص داده شد تا تحلیل آنمؤلفه

 های تربیت شهروند جهانی در سند تحول بنیادينشده مربوط به مؤلفهمتن اشاره -6جدول 

کد 

 مقوله

صفحه  جمله

 سند

 

A1  ،کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضايل اخالقی ازجمله: ايمان

ستیزی، ت، ظلمتقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهد

 علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ايثار و فداکاری.

آموزان برای تقويت های انسانی هويت دانشتکوين و تعالی جنبه

07 
 

00 

 

20 

 

 

عدالت و 

برابری 
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کد 

 مقوله

صفحه  جمله

 سند

 

ها در سراسر گستر و مهرورزانه با همه انسانروابط حق محور، عدالت

 جهان.

آموزان با توجه به هويت اختصاصی آنان؛ کارآمد، اثربخش، دانش

جو، برخوردار از مربیان و مديران گیرنده، عدالت محور و مشارکتياد

جو و مؤمن آراسته به فضائل اخالق اسالمی عامل به عمل صالح، تعالی

 شناس.نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حقآفرين، انقالبی، آيندهتحول

تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به 

جو و ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

 ستیز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و...جو، ظلمخواه و صلحعاقل، عدالت

از طريق کار با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی 

و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرينی، قناعت و انضباط مالی، 

ینه و دوری از اسراف و تبذير و با رعايت وجدان، عدالت و مصرف به

های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، انصاف در روابط با ديگران در فعالیت

 نمايند.ملی و جهانی مشارکت می

 
 

 

20 
 
 

 

61 

 اجتماعی

A3 د به تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعه

جو و ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

ستیز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و جو، ظلمخواه و صلحعاقل، عدالت

 انديش.گرا و جهانیدوست، مهرورز، جمعوطن

شدن و جهانی 20

وابستگی 

 متقابل

A5 متعهد به  تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و

جو و ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

 ستیز، جهادگر.جو، ظلمخواه و صلحعاقل، عدالت

 صلح و تعارض 20

A6 های اجتماعی، ارتقای آداب و آيین زندگی رعايت حقوق و مسئولیت

 محیطی.متعالی، بهداشتی و زيست

 حقوق بشر 20

A7  های عملیاتی ريزی در حوزهگیری و برنامهقدرت تصمیمبرخوردار از

 ای و ملی.های محلی، منطقهدر چارچوب سیاست

22 

 

قدرت و 

 حکومت
B2  ،پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد

گرايی، نقادی و نوآوری، شناسی، نظم، جديت، ايثارگری، قانونوقت

 استکبارستیزی.

 همدلی 22
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کد 

 مقوله

صفحه  جمله

 سند

 

B3 آفرين در انتخاب آگاهانه، عقالنی، مسئوالنه و اختیاری فرآيند نقش

آموزان بر اساس نظام معیار زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش

 اسالمی.

ورزی و انديشه« احترام به قانون»با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و 

اجتماعی و  ها، شايستگی رويارويی مسئوالنه و خردمندانه با تحوالتدر آن

 کنند.سیاسی را کسب می

22 
 

61 

خودآگاهی و 

 انديشه

B4 های پذيری و تعالی خواهی و برخوردار از مهارتبا روحیه مسئولیت

ارتباطی، در حیات خانوادگی و اجتماعی )در سطوح محلی تا جهانی( با 

 رعايت اصول برگرفته از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر دارند.

ز بهره فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف برخوردار ا

 های يادگیری )شبکه ملی اطالعات و ارتباطات(.منابع و رسانه

61 

 

26 

 

 

 ارتباطات

 

C1 های پايه و با تأکید بر خصوصیات مشترک سازی کسب شايستگیزمینه

و ايرانی و انقالبی، در راستای تکوين و تعالی پیوسته هويت اسالمی

 آموزان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.شدان

آموزان برای تقويت های انسانی هويت دانشتکوين و تعالی جنبه

ها در سراسر گستر و مهرورزانه با همه انسانروابط حق محور، عدالت

 جهان.

آموزان با گیری هويت يکپارچه اسالمی، انقالبی و ايرانی دانششکل

 ان؛ کارآمد، اثربخش، يادگیرنده، عدالت محور.توجه به هويت اختصاصی آن

ای است از تحقق مراتب حیات انداز، مدرسه جلوهبر پايه اين چشم

ساز درک و های تعلیم و تربیتی، زمینهطیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت

 آموزان و تکوين و تعالی پیوسته هويت آنان.اصالح موقعیت توسط دانش

ی و اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، امن، کننده نیازهای فردتأمین

 سالم، بانشاط، مهرورز و برخوردار از هويت جمعی.

گر دامن و با حیاء، انتخابدار، دانا و توانا، پاکنفس، امانتدارای عزت

و آزادمنش، متعلق به اخالق اسالمی، خالق و کارآفرين و مقتصد و ماهر، 

و آماده ورود به زندگی شايسته  پذيرمدار و نظمسالم و بانشاط، قانون

 فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی.

03 

 

07 
 

20 

 

20 

 

 

22 

 

20 

 

 

 

 

 احساس هويت

 نفسو عزت
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کد 

 مقوله

صفحه  جمله

 سند

 

C2 های عالم برقراری عدالت و معنويت در جهان درگرو تربیت انسان

 متقی و آزاده و اخالقی است.

يل اخالقی ازجمله: ايمان، کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضا

ستیزی، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم

 علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت.

آموزان برای تقويت های انسانی هويت دانشتکوين و تعالی جنبه

ها در سراسر گستر و مهرورزانه با همه انسانروابط حق محور، عدالت

 جهان.

آموزان با ويت يکپارچه اسالمی، انقالبی و ايرانی دانشگیری هشکل

 توجه به هويت اختصاصی آنان؛ کارآمد، اثربخش، يادگیرنده، عدالت محور.

تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به 

جو و ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

 جو.اه و صلحخوعاقل، عدالت

7 

07 

 

07 

 

20 

 

20 

 

 

تعهد به عدالت 

و برابری 

 اجتماعی

C3 های اجتماعی، ارتقای آداب و آيین زندگی رعايت حقوق و مسئولیت

 محیطی.متعالی، بهداشتی و زيست

ورزی و انديشه« احترام به قانون»با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و 

و خردمندانه با تحوالت اجتماعی و ها، شايستگی رويارويی مسئوالنه در آن

 کنند.سیاسی را کسب می

20 

61 

 

احترام به افراد 

 و حقوق بشر

C5 بوم طبیعی با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زيست

منزله امانات الهی، شايستگی حفظ و ارتقای سالمت فردی و و شهری به

ريحات سالم فردی و کنند و با ورزش و تفبهداشت محیطی را کسب می

گروهی به نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه بر اساس اصول برگرفته 

 دهند.از نظام معیار اسالمی، پاسخ می

مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و 

سوادی، های فراگیر، زلزله، رفع بیعمومی جامعه از قبیل شیوع بیماری

 زيست.ات، حفظ و پاکیزگی محیطحاکمیت قوانین و مقرر

60 

 
 

 

 

06 

 

 

نگرانی نسبت 

 زيستبه محیط

C6  

جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی پذيری همهمسئولیت

 و مهارت موردنیاز جامعه.

 

02 

پذيری مسئولیت

اجتماعی و 

تعهد به 

 مشارکت
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کد 

 مقوله

صفحه  جمله

 سند

 

C7 - -  اعتقاد به

توانايی مردم 

 برای ايجاد تغیر
A2 - - و  هويت

گوناگونی 

 )تنوع(
A4 - - توسعه پايدار 
B1  تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به

جو و ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

ستیز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و جو، ظلمخواه و صلحعاقل، عدالت

انديش، واليتمدار و منتظر و و جهانیگرا دوست، مهرورز، جمعوطن

تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، بااراده و امیدوار، خودباور 

گر و دامن و با حیاء، انتخابدار، دانا و توانا، پاکنفس، امانتو دارای عزت

آزادمنش، متعلق به اخالق اسالمی، خالق و کارآفرين و مقتصد و ماهر، 

پذير و آماده ورود به زندگی شايسته مدار و نظمسالم و بانشاط، قانون

 فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی

20 

 

 

 

 

 

 

تفکر انتقادی و 

 خالق

B5 - -  همکاری و حل

 تعارضات
B6 - -  توانايی

مديريت 

پیچیدگی و 

فقدان قطعیت 

 )عدم اطمینان(
B7 - -  آگاهی و عمل

تأملی )عمل با 

 ديشه(تفکر و ان
C4 - -  تنوع و

گوناگونی 

 ارزشی
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صوورت  ها شمارش گرديد و بهشده فراوانی آنبعد از مشخو شدن نوع مؤلفه بکار گرفته

 شده است.نمايش داده 0خالصه در جدول شماره 

 شده در سند تحول بنیادين آموزش و پرورشفراوانی مؤلفه بکار گرفته -0جدول 

 فراوانی Cمؤلفه  نیفراوا Bمؤلفه  فراوانی Aمؤلفه 

عدالت و برابری 

 اجتماعی

 3 نفساحساس هويت و عزت 0 تفکر انتقادی و خالق ۲

تعهد به عدالت و برابری  0 همدلی 1 هويت و گوناگونی

 اجتماعی

۲ 

شدن و جهانی

 وابستگی متقابل

 2 احترام به افراد و حقوق بشر 2 خودآگاهی و انديشه 0

 1 تنوع و گوناگونی ارزشی 2 ارتباطات 1 توسعه پايدار

همکاری و حل  0 صلح و تعارض

 تعارضات

نگرانی نسبت به  1

 زيستمحیط

2 

توانايی مديريت  0 حقوق بشر

پیچیدگی و فقدان 

 قطعیت

پذيری اجتماعی و مسئولیت 1

 تعهد به مشارکت

0 

اعتقاد به توانايی مردم برای  1 آگاهی و عمل تأملی 0 قدرت و حکومت

 ايجاد تغیر

1 

تووان  با توجه به بررسی سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و میزان فراوانی هر مؤلفه می

نفوس، عودالت و برابوری اجتمواعی و تعهود بوه       های احساس هويت و عزتگفت که به مؤلفه

احترام به افراد و حقوق های عدالت و برابری اجتماعی بیشترين توجه شده است و نیز به مؤلفه

زيست، خودآگاهی و انديشه و ارتباطات بوه نسوبت بیشوتر توجوه     نسبت به محیط بشر، نگرانی

حقووق بشور، قودرت و     صلح و تعوارض،  شدن و وابستگی متقابل،جهانیهای شده و به مؤلفه

پذيری اجتماعی و تعهد به مشارکت، تفکر انتقادی و خوالق و همودلی بوه    مسئولیت حکومت،

توسوعه   هويت و گوناگونی،هايی چون و باالخره به مؤلفهها کمتر توجه شده نسبت ساير مؤلفه

تنوع و گوناگونی ارزشی، اعتقاد به توانايی مردم بورای ايجواد تغییور، همکواری و حول       پايدار،
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تعارضات، توانايی مديريت پیچیدگی و فقدان قطعیت و آگاهی و عمل تأملی که دارای فراوانی 

 باشند هیچ توجهی نشده است.صفر می

 کمی نتایج

زير  %22معلمان مرد و  %36معلمان زن و  %67آمده از کل نمونه آماری دستبر اساس نتايج به

سال سن داشتند. میانگین و انحراف استاندارد  00باالی  %60سال،  01تا  60بین  %07سال،  61

سال بود. از کل نمونه آماری اين  ۲0و  26و حداقل و حداکثر  76/7و  02/67سن نیز 

تا  00بین  %03سال،  01زير  %2۲پايه نهم و  %23پايه هشتم و  %02پايه هفتم،  %62، پژوهش

داشتند. میانگین و انحراف استاندارد سابقه خدمت سال سابقه  61تا  20بین  %21سال و  21

 %01سال بود و باالخره  61و  0و حداقل و حداکثر سابقه خدمت  06/7و  63/03خدمت نیز 

لیسانس و دارای مدرک تحصیلی فوق %21رای مدرک تحصیلی لیسانس و دا %30ديپلم، فوق

 باالتر بودند.

گانه تربیت شهروند میانگین و انحراف استاندارد ابعاد نهحداکثر،  حداقل، ۲در جدول 

 شده است.جهانی يونسکو ارائه
 گانه تربیت شهروند جهانی يونسکواطالعات توصیفی مربوط به ابعاد نه -۲جدول 

انحراف  میانگین غیرمت

 استاندارد

حداک حداقل

 ثر

 ۲/0 2 ۲1/1 01/6 های محلی، ملی و جهانیسیستمساختارها و 

مسائل مربوط به تعامل و همبستگی جوامع در سطح محلی، 

 ملی و جهانی
60/6 03/1 2 ۲/0 

 21/0 0 ۲۲/1 03/6 های قدرتپويايی

 37/0 0 07/1 62/6 سطوح مختلف هويت

به جوامع مختلف تعلق دارند و چگونگی ارتباط که مردمی 

 هاآن
62/6 01/1 2 01/0 

 7۲/0 2 06/1 02/6 تفاوت و احترام به تنوع

 26/0 0 01/1 07/6 صورت فردی و جمعی صورت گیردتواند بهاقداماتی که می

 ۲ 2 00/1 61/6 رفتار ازلحاظ اخالقی پاسخگو

 ۲ 0 ۲1/1 02/6 مشارکت و اقدام کردن
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 مسائل جهانی، و ملی محلی، هایسیستم و ساختارها میانگین که دهدمی نشان ۲ لجدو

 قدرت، هایپويايی جهانی، و ملی محلی، سطح در جوامع همبستگی و تعامل به مربوط

 ها،آن ارتباط چگونگی و دارند تعلق مختلف جوامع به که مردمی هويت، مختلف سطوح

 رفتار گیرد، صورت جمعی و فردی صورتبه تواندمی که اقداماتی تنوع، به احترام و تفاوت

 باشد.می 6 از باالتر کردن اقدام و مشارکت و پاسخگو اخالقی ازلحاظ

های تربیت شهروند جهانی در نظر معلمان بین میزان اهمیت کاربست مؤلفه سؤال دوم: از

 برنامه درسی تفاوت وجود دارد؟

 آماری سؤال در جداول زير آمده است.ای برای تحلیل جمله نتايج آزمون دو
 گانه تربیت شهروند جهانی يونسکوهای نهجدول اطالعات توصیفی مربوط به مؤلفه - 3جدول 

تعداد   

 شدهمشاهده

درصد 

 شدهمشاهده

درصد 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 /.110 /.۲1 /.20 01 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.73 30 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.20 01 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.73 30 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.23 20 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.70 ۲1 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.61 20 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.71 ۲3 (6ق )میانگین نمره باالی مواف

 /.110 /.۲1 /.22 22 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.76 ۲2 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.20 07 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.71 36 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.21 03 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.21 30 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.21 03 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.21 30 (6موافق )میانگین نمره باالی 

 /.110 /.۲1 /.02 00 (6مخالف )میانگین نمره زير  گروه

 /.26 33 (6موافق )میانگین نمره باالی 
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نشان داد که بین نظر معلموان نسوبت بوه میوزان اهمیوت      ای آزمون دوجمله 3ل نتايج جدو 

، (p <0/05)های محلوی، ملوی و جهوانی در برناموه درسوی      ساختارها و سیستم کاربست مؤلفه

، (p <0/05) مسائل مربوط به تعامل و همبستگی جوامع در سطح محلی، ملوی و جهوانی   مؤلفه

مردموی   ، مؤلفوه (p <0/05)سطوح مختلف هويت  ، مؤلفه(p <0/05)های قدرت پويايی مؤلفه

تفواوت و احتورام    مؤلفه (،p <0/05)ها که به جوامع مختلف تعلق دارند و چگونگی ارتباط آن

 p) صورت فوردی و جمعوی صوورت گیورد    تواند بهاقداماتی که می مؤلفه (،p <0/05) به تنوع

 p) مشارکت و اقدام کوردن  و مؤلفه (p <0/05)و رفتار ازلحاظ اخالقی پاسخگ مؤلفه (،0/05>

موافوق   هوا تفاوت وجود دارد و تعداد معلمانی که نسبت به اهمیت کاربست اين مؤلفه (0/05>

 هستند بیشتر از مخالفان است.

 گیریبحث و نتیجه

اهمیت تربیت شهروندی تا به آنجا است که تعلیم و تربیت نقش شهروندی و دغدغه اساسی 

تعلیم و تربیتی شهروندان  واسطه چنینیت شهروندی بايد تعالی بخشی باشد تا بهدر ترب

آگاهانه، فعال و پرسشگر بتوانند در مسائل اجتماعی مشارکت نمايند )به نقل از شاگرانسکی و 

شده توسط مدارسی برای مشارکت های تأمین(. تربیت شهروندی يعنی فرصت2116، 0پیمپرز

ها، امتحانات ها، مشارکت در بحثهای يادگیری مانند بازی کردن نقشآموزان در تجربهدانش

های سیاسی، اجتماعی منظور رشد و ارتقای مسئولیتتشريفاتی، سنجش، شورای مدرسه به

(. از ديدگاه ديگری تربیت شهروندی به تربیتی 2113، 2افراد است )هامون، باربر و تورنی پورتا

های شهروندی منجر ها و توانمندیها و قابلیتورش مهارتشود که به توسعه و پرگفته می

ای که ( نیز به چند عامل زمینه211۲) 6اوسلر و استارکی (.0627شويم )مجلل چوبقلو، می

عدالتی و های مربوط به بیموجب تشديد عالقه و توجه به تربیت شهروندی ازجمله نگرانی

و تأثیرگذاری آن بر جوامع محلی و مدارس،  شدن و مهاجرتهای جهانی روند جهانینابرابری

های هايی درباره سطوح مشارکت سیاسی و مدنی، اتمام جنگ سرد و ظهور جنبشدغدغه

                                                 
1. Schugurensky & Pimyers 

2. Homan, Barbor & Torney — Purta 

3. Oslerand Sturkey 
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( در پاسخ به اين سؤال که 211۲کنند. پژوهش چیودو )نژادپرستانه و ضد دمکراتیک اشاره می

کاری ال حاضر چهترين خصیصه برای شهروند خوب بودن چیست؟ و در حنظر شما مهم از

آموزان به دهید تا يک شهروند خوب محسوب شويد؟ چهار مؤلفه حاصل پاسخ دانشانجام می

پرستی و احترام به ديگران را بیان کرده سؤاالت شامل کمک به ديگران؛ اطاعت از قانون؛ میهن

 های شهروند خوب پرداخته و مواردی( در سطح آسیا به بررسی مؤلفه0111بودند. لی )

پذيری، همچون آگاهی از مسائل و مشکالت جامعه، مشارکت فعال در امور جامعه، مسئولیت

گیری آگاهانه، آگاهی از رفتار مبتنی بر اخالق، پذيرش انتقاد، توانايی انتقاد، توانايی تصمیم

پرستی، پذيرش مسئولیت خانواده، آگاهی و دانش نسبت به حکومت و دولت، حس وطن

 ترام به تنوع و تکثر فرهنگی را برشمرده است.جامعه جهانی، اح

های تربیت شهروند جهانی در سند تحوول  هدف پژوهش حاضر تبیین میزان توجه به مؤلفه

ها در برنامه درسی از ديودگاه معلموان مقطوع متوسوطه دوم     بنیادين و میزان کاربست اين مؤلفه

زش و پرورش و میزان فراوانی هر شهر دهگالن بود. با توجه به بررسی سند تحول بنیادين آمو

نفس، عدالت و برابری اجتماعی و های احساس هويت و عزتتوان گفت که به مؤلفهمؤلفه می

احترام به افوراد  های تعهد به عدالت و برابری اجتماعی بیشترين توجه شده است و نیز به مؤلفه

ارتباطات به نسبت بیشوتر  زيست، خودآگاهی و انديشه و و حقوق بشر، نگرانی نسبت به محیط

حقوق بشر، قودرت   صلح و تعارض، شدن و وابستگی متقابل،جهانیهای توجه شده و به مؤلفه

پذيری اجتماعی و تعهد به مشارکت، تفکر انتقادی و خالق و همدلی بوه  مسئولیت و حکومت،

توسوعه   ونی،هويت و گوناگهايی چون ها کمتر توجه شده و باالخره به مؤلفهنسبت ساير مؤلفه

تنوع و گوناگونی ارزشی، اعتقاد به توانايی مردم بورای ايجواد تغییور، همکواری و حول       پايدار،

تعارضات، توانايی مديريت پیچیدگی و فقدان قطعیت و آگاهی و عمل تأملی که دارای فراوانی 

 باشند هیچ توجهی نشده است.صفر می

 مانی که نسبت به اهمیت کاربست مؤلفهآمده است نشان داد تعداد معلدستديگر نتايج به

های محلی، ملی و جهانی در برنامه درسی؛ مسائل مربوط به تعامل و ساختارها و سیستم

های قدرت در برنامه همبستگی جوامع در سطح محلی، ملی و جهانی در برنامه درسی؛ پويايی

گونگی ارتباط درسی؛ سطوح مختلف هويت؛ مردمی که به جوامع مختلف تعلق دارند و چ
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صورت فردی و جمعی صورت گیرد؛ تواند بهها؛ تفاوت و احترام به تنوع؛ اقداماتی که میآن

رفتار ازلحاظ اخالقی پاسخگو و مشارکت و اقدام کردن موافق هستند بیشتر از مخالفان است و 

وجود  ها در برنامه درسی تفاوتبین نظر معلمان نسبت به میزان اهمیت کاربست اين مؤلفه

 دارد.

صالحی، قائدی و  ی اين تحقیق با نتايج تحقیقات ساير محققان ازجمله باباخانی،هايافته

( همسو 0111) 2( و لی211۲) 0(، چیودو0610میرزايی ) ( و قلتاش، صالحی و0612کشاورز )

( دريافتند که درمجموع در برنامه درسی مطالعات 0610میرزايی ) است. قلتاش، صالحی و

 01/3 درصد، بعد عملکردی به میزان 21/01 عی دوره ابتدايی در بعد شناختی به میزاناجتما

های شهروند جهانی توجه شده است که درصد به ويژگی 0۲/6 درصد و بعد نگرشی به میزان

درصد به  61 ها است. در بخش تصاوير نیز به میزانتوجهی به اين مؤلفهاين موضوع بیانگر کم

صالحی، قائدی و  های شهروند جهانی توجه شده است. همچنین باباخانی،ها و ويژگیمؤلفه

( دريافتند که بیشترين توجه به رويکردهای تربیت شهروندی در کتاب پايه 0612کشاورز )

درصد( شده است. همچنین  63/20درصد( و کمترين در کتاب پايه يازدهم ) ۲/61دوازدهم )

درصد( و  16/02مدار )يکرد تربیت شهروند قانوناز بین سه رويکرد، بیشترين حجم را رو

 درصد( داشته است. 07/2۲کمترين حجم را رويکرد تربیت شهروند انتقادی )

گذاران و توان گفت که در تدوين سند تحول بنیادين سیاستها میدر تبیین اين يافته

اند و با بررسی تحلیل های تربیت شهروند جهانی را در نظر نگرفتهطورکلی مؤلفهريزان بهبرنامه

تواند در تربیت نسل توان دريافت که از اين موضوع مهم و اساسی که میمحتوای اين سند می

کنندگان رسد که طراحان و تدوينجديد اثرات مثبتی داشته باشد غفلت شده است. به نظر می

اخلی و ملی، جای گنجاندن مسائل و موضوعات جهانی در کنار مسائل دسند تحول بنیادين به

های داخلی، محلی و محدود به منطقه جغرافیايی کشورمان توجه کرده باشند. اين بیشتر به جنبه

های غالب و مسلط بر اعضای شورای طراح تواند ناشی از ذهنیت و افکار و انديشهمسئله می

                                                 
1. Chiodo 

2. Lee 
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بدون سند تحول بوده که بیشتر در موضوعات و مسائل داخلی و ملی مبتنی بر فرهنگ بومی و 

مدرن باشد. همچنین ناآگاهی های مدرن و حتی پستشدن و نیز ديدگاهتوجه به اثرات جهانی

های آموزشی ساير کشورها های تربیت شهروندی جهانی و نیز برنامهو ناآشنايی با مؤلفه

تواند يکی ديگر از اين داليل باشد. از سوی ديگر، مباحث جهانی می درزمینه تربیت شهروندی

های اخیر نیز گويای اين در سال 2161المللی ازجمله سند شده درزمینه اسناد بینمطرح

واقعیت است که همچنان چالش نگاه به بیرون و کسب تجربه از کشورهای مترقی دارای نظام 

ريزان وجود داشته و دارد و گذاران و برنامههای فکری سیاستآموزشی پیشرو در سطح ديدگاه

های دينی و شود؛ و در آخر تأثیر ديدگاهيخ چه زمانی شکسته و آب می مشخو نیست که اين

مذهبی بر سند تحول بنیادين آموزش و پرورش بسیار برجسته است و فضای فکری طراحان 

ها بوده است و درنتیجه فرصت و مجال ورود مباحث جهانی به سند نیز متأثر از اين ديدگاه

موضوعات در سند تحول بنیادين غفلت شده و متعاقب آن سند وجود نداشته و درنتیجه از اين 

های درسی های درسی نیز که برمبنای اسناد باالدستی اقدام به تدوين کتابنیز طراحان برنامه

 های درسی بگنجانند.اند اين موضوعات را در متن کتابکنند، نتوانستهمی

یوادين آمووزش و پورورش بوه     توان گفوت کوه در سوند تحوول بن    ها میبا توجه به اين يافته

توان انتظار داشت که ايون  توجهی شده و نظر به اينکه نمیموضوع تربیت شهروندی جهانی کم

توان ضمن بازنگری در کتب درسی، نويسندگان کتب رو میسند را اصالح و يا تغییر داد، ازاين

شوهروند جهوانی    های تربیتهای درسی و اهداف برنامه درسی به مؤلفهدرسی در تدوين کتاب

خصوص در مقطع متوسطه دوم توجه نماينود و بواالخره در تودوين محتووی     در کلیه مقاطع به

المللی، صلح و امنیت های تربیت شهروند جهانی ازجمله فرهنگ بینهای درسی به مؤلفهکتاب

زيست و تغییورات اقلیموی و... توجوه بیشوتری داشوته      جهانی، دموکراسی و حقوق بشر، محیط

 ند.باش

 منابع

میزان توجه به رویکردهای (. 0612باباخانی، سجاد؛ صالحی، اکبر؛ قائدی، يحیی و کشاورز، سوسن. )

شناسی دوره دوم مدار، مشارکتی و انتقادی در کتب جدیدالتألیف جامعهتربیت شهروندی قانون

 .002-10(، ۲۲) 00مطالعات برنامه درسی،  متوسطه.
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جایگاه نظارت و راهنمایی (. 0610، مريم و رحمان خواه، راحیل، )مقدم، مجتبی؛ شوقی بذرافشان 

نامه مبانی تعلیم و تربیت )مطالعات پژوهش تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

 .06-26(، 2) ۲شناسی مشهد(، تربیتی و روان

برنامه درسی  کاوش عناصر(. 0612عارفی، محبوبه و فتحی واجارگاه، کوروش. ) پورسلیم، عباس؛

پژوهش در  تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی.

(، 31( )پیاپی 66) 03ريزی درسی(، برنامه-ريزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتیبرنامه

63-۲0. 

ظر های تربیت شهروند جهانی ازنشناسایی و رواسنجی مؤلفه(. 0612جعفری، سکینه. )

مطالعات آموزش و يادگیری )علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه  نظران: یک پژوهش آمیخته.صاحب

 .070-0۲6(، 77( )پیاپی 2) 00شیراز(، 

تحلیل جایگاه (. 0612زاده نوبريان، محسن و ابوالقاسمی، محمود )جمالی تازه کند، محمد؛ طالب

مجله پژوهشی در  علوم اجتماعی متوسطه.های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی مؤلفه

 .01-0(،67( )پیاپی 01) 01ريزی درسی، برنامه

تهران: شورای  مبانی نظری سند تحول بنیادین.(. 0611دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. )

 عالی وزارت آموزش و پرورش.

مه درسی مطالعات تحلیل محتوای برنا(. 0610میرزايی، حسن. ) صالحی، مسلم و قلتاش، عباس؛

پژوهش در  های شهروند جهانی.اجتماعی دوره ابتدایی ایران از منظر توجه به ویژگی

 .060-007(، 6۲) 1ريزی درسی(، برنامه -ريزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتیبرنامه

تحلیل برنامه درسی اجراشده مقطع ابتدایی نظام آموزشی (. 0627مجلل چوبقلو، محمدعلی. )

 .13-37(، 07) ۲پژوهشنامه تربیتی، جمهوری اسالمی. 

 . تهران: راه دانش.های درسیتحلیل محتوای کتاب(. 067۲مشايخ، شهناز. )
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