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Abstract
The present study, by reviewing the current state of the
university's general curriculum, which aims to educate
responsible citizens, has provided a model for
interdisciplinary curriculum design. The research was
conducted in a heuristic (qualitative-quantitative) mixed
paradigm. In the qualitative part, studying and identifying
the areas of global citizenship education in the academic
curriculum in Iran were considered. Thematic analysis was
used on two levels of electoral documents and headings
approved by the Supreme Council of the Cultural
Revolution. Data were collected through content analysis,
checklist and checklist. Document analysis was used to
analyze the data. In the quantitative section, a descriptive
survey method was used and the statistical population of the
program was 145 people. The researcher-made
questionnaire was designed with Cronbach's alpha
coefficient of 0.91 and content validity. Chi-square and
Friedman tests were used for data analysis. According to the
findings in the qualitative part of the general curriculum
system, its focus and organization is based on the disciplinebased normative approach. Most of the content related to
the components of globalization is often indirectly related
and is dominated by positive, neutral and negative aspects.
Therefore, the Global Citizen Curriculum Model is based on
an interdisciplinary approach in five key steps that include
the key elements of the program. The course (Goals,
Content, Teaching and Evaluation Methods) was designed
based on three components of knowledge, skills, and
attitudes at both macro and micro levels. At macro level, the
integrated curriculum approach (integration) and at the
micro level (vertical, broad and educational) used.
Keyword: curriculum Pattern, global citizen,
interdisciplinary, higher education
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چکیده
پژوهش حاضر باا راروو وضا کن نیابرن بررارای عووان ابرن
عارشگاهن نی از ب د هدف تربکن شهرورد رسئبل وا بر هاد عاوع
بی اوائی الگبین جهن طراحن برراری عوون رکاا وشاهیای عو ایا
 پژوهش عو پاواعایم آرکخهی انهشافن با وویکرع.حبز پرعاخهی اون
 عو بخاش نکفان رطال ای و شیاوااین.ن ن) ارجاا شاد-(نکفن
زرکیی های تربکن شهرورد جهارن عو بررارای عووان عارشاگاهن عو
 از ووش تحلکا رحهابای نکفان از رابل تحلکا.ایرا ردرظر ببع
ت اتکک (ربضب ن) عو عو واط اوایاع ارهخاابن و ورف ا هاای
 ابزاو ج ا آووی.ر بب شبوای الن ارقالب فرهیگن اوهفاع شد
 بارای.اطال ات تحلک رحهبا فاکشبارعاوی و چاکلکسان بابع
 عو بخش ن ان.تحلک عاع ها از ووش تحلک اویاعی اوهفاع شد
از ووش تحقکق تبصکفن از ربل پک ایشن اوهفاع و جار اۀ آرااوی
رهخ ا حبزۀ لاب تربکهان عاوای رادو عنهاری بای یابا
)ا ضای هکئن ل ن عارشگا های (وراوری عولهن و آزاع اواالرن
 ابزاو گرعآووی عاع ها پروشیاری. رفر ببع541 شهر تهرا بی ت داع
 و ووایان0/15 رحقق واخهی با پایاین بی ضاری آلفاای نرورخاا
 برای تجزییوتحلک عاع هاا از آزراب خانعو و.رحهبا واز اون
 بر اواس یافهایهاا عو بخاش نکفان وکساهم.فریدر اوهفاع شد
برراریعوون برن ره رنز و ربل وازرا عهن آ رکز رخهیان بار
 انثار رطالا رارتخا باا.وویکرع هیجاوی عیسکپلک رحبوی اون
رؤلفیهای جهارنشد اغل اوتخاط غکررساهقکم عاوراد و از وجاب
 ازایا وو الگابی.ایجابن خیثن و ولخن وجی خیثن غالا اوان
برراری عوون شهرورد جهارن رخهین بر وویکرع رکا وشهیای عو پیج
گا اصلن نی رشه بار یاصار اصالن بررارای عووان (اهاداف
رحهبا ووشهای تدویس و اوزشکابن) بر اواس وی رؤلفای عاراش
 عو واط.رهاوت و رگرش عو عو وط نال و خرع طراحان شاد
نال وویکارع بررارای عووان تلفکقان (اعغاا ) و عو واط خارع
.وویکرعهای ( بعی ووک و آربزشن) اوهفاع شد
 الگاب بررارای عووان آرابزش االن شاهرورد:واژه های کلیدی
جهارن رکا وشهیای
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مقدمه
واژهشای جهانی ( ،)Globalرینالمللژی (،)International
رژژژژینفرشنگژژ ژی ( )Interculturalو جهژژژژانوطنژژ ژی
( )Cosmopolitanپدیده شای غالبی شسژتند هژ جهژان
پیرامون ما را ه در آن ساهنیم ،شکل مژیدشنژد .در
این پویایی شا ررای ما ه در قرن ریسژ و یکژم زنژدگی
میهنیم ،نسب ر گذشتگان رسژیار ملمژو تژر اسژ .
توانایی ما در پاسخگژویی مناسژب رژ ایژن پویژاییشژا و
هسب موفقی در این وضعی نیازمنژد ایاژاد تیییژر در
الگوی تفکر ما درراره جهان پیرامون اس  .ررای جوانانی
ه در حال فراگرفتن شیوهشای شژدای زنژدگی معاصژر
شستند ،این واقعی جدیژد نیازمنژد هسژب یکسژری از
مهارتشای مشخص اس  .جوانان ررای پیشرف و هسب
موفقیژژ در جهژژانی از مرزشژژای مژژبهم ،ز اسژژ
ویوگیشایی داشت و شخصژیتی چندرعژدی پیژدا هننژد.
ز را رژرای درنوردیژدن ایژن
آنها رایژد اعتمادرژ نفژ
مرزشای واقعی و خیالی و تمایل ر شمکاری و مشژاره
رژژا سژژایر افژژراد و گژژروهشژژای متفژژاوت هسژژب هننژژد
(.)Richardson,2015
در ارتدای قرن  21ر نظر میرسد جهان رژ سژم
شوی شا و تعلقاتی خاص سوق پیدا هرده اسژ زیژرا تژا
این زمان ،شوی شا و تعلقات ثارژ رودنژد و یژ رعژدی
نگریسژژت مژژیشژژدند؛ امژژا رژژا مشژژرم شژژدن موضژژو
جهژژانیشژژدن ،هشژژورشا تعلقژژات و شویژ شژژای خژژود را
دس خوش تیییرات اصژولی هردنژد ( .)Rosic,2007در
این عصر نهاد آمژوزش عژالی رژ یکژی از هلیژدیتژرین
نهادشژژای جامع ژ پژژذیری در جهژژان جدیژژد رژژدل شژژد.
نظا شای اداری و تخصصی در جهان جدید ری از شم
رر خروجیشای این نهاد مبتنی شژدند .تحژو ت جهژان
جدیژژد ،مناژژر رژژ رازاندیشژژی در رسژژیاری از امژژور و
سیاس شای فرشنگژی ،آموزشژی و ترریتژی شژده اسژ
( .)Matin&Bahiraei,2018در نتیاژ جهژژانیشژژدن در
حژژوزۀ هژژ ن آمژژوزش ،سژژیمای جدیژژدی از مفهژژو
شهروندی را عنوان شهروند جهانی (فردی هژ از جهژان
معاصر آگژاشی هژافی دارد و رژا نقژ خژود آشناسژ و

متضژژمن احتژژرا رژ ارزششژژا و تنژژو در امژژور اسژ و
توانایی مشاره فعا ن و مسئو ن در عرصژۀ جهژانی را
دارد) در حال شکلگیژری و تکامژل اسژ و نظژا شژای
آموزشی هشورشای مختلف را رر آن داشت اس تا رژرای
آمژژاده هژژردن جوانژژان رژژرای هژژارهرد مژژؤثر در عصژژر
جهانیشژدن ،در ررنامژ شژای خژود تادیژدنظر هننژد و
ارزششا و مهارتشایی را ر فراگیژران ریاموزنژد تژا آنهژا
رتوانند در ارعاد ملی و رینالمللژی نقژ مژؤثری داشژت
راشند ( )Rashidi,2020طژرم مفهژو شژهروند جهژانی
انتظارات جدیدی را از آموزش ر ویوه آموزش عالی ررای
رفع نیازشای فردی و اجتمژاعی در زمینژ شژای مختلژف
نمایان میسازد از اشداف و وظژایف مهژم نظژا آمژوزش
عژالی شژر هشژژور ،پژرورش نیژژروی انسژانی متخصژژص و
هارآمد مورد نیاز جامع اس ه رازار هژار ،مؤسسژات و
نهادشای روزر روز تح تأثیر جریانات متحژول هننژده
ناشی از جهانیشدن قرار دارند ( &Hakimzadeh,2010
)Hadizadeh et al.,2020؛ این امر درگرو لحژا هژردن
مهارتشا ،دان شا و نگرششژای ز رژرای پاسژخ دادن
منشقی و مناسب ر این الیامژات اسژ در رژین تمژامی
عناصر و خرده نظا شژای آمژوزش عژالی ،از ررنامژ شژای
درسی ر عنوان مهمترین عنصر و ر منیلۀ قلب این نظا
یاد میشود ،زیرا نق تعیین هننده و غیرقارژل انکژار در
راستای تحقژ اشژداف و رسژال شژای دانشژگاهشژا ایفژا
مژژژژژیهننژژژژژد ( Khaghanizadeh & Fathi
 .)Vajargah,2009در ایژژن میژژان ،ررنام ژ شژژای درس ژی
عمومی ر عنوان مهمترین عنصژر و ارژیار آمژوزش عژالی
ررای ترری ی چنین شژهروندی ،نقژ تعیژینهننژده
دارد ه را توج ر تعاریف ،حیش آموزش عمژومی ایژن
نق را رر عهده دارد .رررسژی حیشژۀ آمژوزش عمژومی
ازآنجه ضروری اس ه مختص ی موضو از دان
رشری و رشت شای علمژی نیسژ و مررژوه رژ پژرورش
قارلی شای شخصژی شموژون خ قیژ و توانژایی شژای
فکژژری ،انتقژژال میژژراگ فرشنگژژی و ارزششژژا و رررسژژی
شهروندان متعهژد و مسژئول اسژ ( ;Lee et al.,2008
.)Rashidi,2017 Fathi Vajargah,2006

 / 35پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 54پیاپی  ،)76سال هفدهم ،زمستان 9511

هژژر ( )Kerr,1999نیژژی در رررسژژی و جمژژعرنژژدی از
مشالعات تشبیقی اناا شده در هشورشای مختلف وجژود
س رویکژرد اصژلی در ررنامژ درسژی آمژوزش شژهروند
جهژژانی رژژا نژژا شژژای ررنام ژ درسژژی ماژژیا ،تلفیقژژی و
میانرشت ای را تشژخیص داده اسژ در رویکژرد ماژیا،
ررنام درسی رخشی از ی دورۀ هلی تر اس ه را سایر
موضو شا و حوزهشژای ررنامژ درسژی پیونژد داده شژده
اسژژ  .در رویکژژرد تلفیقژژی و میژژانرشژژت ای ،آمژژوزش
شهروند جهانی ن ی موضو و ن رخشژی از یژ دوره
اس ژ رلک ژ در عژژوم ،تمژژامی ررنام ژ درسژژی را در رژژر
می گیرد ه در موضوعات درسی گناانیده شژده اسژ .
الگژوی غالژب ررنامژ درسژژی در سژازماندشژی آمژژوزش
شهروند جهانی از طری ی رویکرد تلفیقی از حیش شژا
یا گروهشا در رسیاری از هشورشا و ر صورت میانرشت ای
اس  .این الگو ،ررنام درسی قصژد شژدهای را پیشژنهاد
میهنژد هژ در آن رژر ارتبژاه یژادگیری تلفیقژی در
فراگیژژر از خودشژژان رژژا در نظژژر گژژرفتن موضژژو شژژا و
جنب شژای مختلژف ،تأهیژد مژیشژود (.)Govazi,2008
رویکرد رینرشژت ای در ررنامژ شژای درسژی دانشژگاشی
زمانی اشمی و اعتبار یاف ه فعالیژ شژای رشژت ای و
تخصژژصگژژرا در شژژناخ و فهژژم درسژژ مسژژا ل و
واقعی شژای پیویژده هژارایی خژود را از دسژ دادنژد.
میانرشت ای نشان گر جه نگاه و چگژونگی شژناخ و
فهژژژم مسژژژا ل و موضژژژوعات پیویژژژده ،چنژژژدوجهی و
چندرخشی اس ه در فضای رینرشتگی معنا مییارد.
ررنامژژ درسژژی میژژانرشژژت ای شژژم یژژ فراینژژد
تصمیم گیری اس هژ دارای ویوگژی شژای راه یارانژ یژا
خ ق ،رف و ررگشتی و غیرخشی و تأملی اس هژ رژر
حژژول مسژژا ل ،سژژؤا ت و موضژژوعات پیویژژده شژژکل
میگیژرد ( .)Salimi,2015اگرچژ تقسژیمات متعژددی
راجع ر دیدگاهشای رایج رینرشت ای وجود دارد امژا ،در
ی تقسیمرندی هلژی رویکردشژای رژینرشژتگی رژ دو
دسژژتۀ عمژژده تقسژژیم مژژیشژژوند :رویکژژرد ارژژیاری یژژا
روششژژناختی (،)Instrumental or Methodological
رویکرد مفهومی یژا معرفژ شژناختی ( Conceptual or

 )epistemologicalه رویکرد مدنظر این پووش اس .
رویکژژرد مفهژژومی رژ تولیژژد دانژ تلفیقژژی و منسژژام
شموون توانایی تحلیل ،ترهیب و ارزیاری توج دارد و ر
دنبال نگرشی نژوین در رژازطراحی نحژوۀ سژازماندشژی
اط عات ،دان و آگژاشی شژا ،افژیای ارتبژاه و تعامژل
شناختی رین حوزهشای علم و اصژ م درو دانشژگاشی
از طریژژ ترهیژژب و تلفیژژ دانژژ و اط عژژات اسژژ
(.)Salimi&Maleki,2015 & Repko et al.,2019
رویکرد اریاری ر سازماندشژی هژارگروشی و توسژع
توانمندیشای ارتباطی و اجتماعی و انگیژیهشژای فژردی
تأهید دارد .این رویکرد ر دنبال ارتقای جنبژۀ هژاررردی
دان ر منظور پوش گسس ارتباطی رژین دانشژگاه و
جامع اس ( .)Mackey et al.,2001واحد رینرشژت ای
از نو اریاری آن رازتعریف مضامین و محتوای درسژی را
ترجیح میدشد ،درحالیهژ واحژد رژینرشژت ای از نژو
نظژژری و مفهژژومی اولوی ژ را ر ژ یژژادگیری مژژیدشژژد؛
رنارراین ،اگرچ رویکرد مفهژومی رژ دنبژال رژازنگری و
رازطراحی ررنام درسژی دانشژگاشی اسژ  ،امژا رویکژرد
ارژژیاری تمرهژژیش رژژر فراینژژد آمژژوزش و اجژژرا در نظژژا
دانشگاشی اس (.)Klein,2005
نگاشی گذرا ر سژارقۀ نظژا آمژوزش عژالی هشژور و
توج ر تحقیقات اناا شژده در ایژن زمینژ  ،ریژانگر آن
اس ه آموختژ شژای نظژری و عملژی حاصژل از ایژن
آموزششا در جه پرورش شهروندان جهانی را واقعیات
موجود در خصوص شهروند جهانی هشژورشای پیشژرفتۀ
جهژژان تفژژاوت دارد .نظژژا آمژژوزش عژژالی در سژژشوم
رینالمللی و ملی ،را رویکرد تلفیقی میانرشت ای در پژی
تحق رخشیدن ر استعدادشای رالقوۀ آدمی و هم رژ
رفع نیازمندیشای اجتماعی اس .
رشژژیدی ( )Rashidi,2020در پژژووش خژژود ه ژ
ارتدا رر روی مشالع زمین شای ترری شهروند جهانی
در ررنامژ درسژژی دانشژژگاشی ایژژران و رعژژد درزمین ژۀ
طراحی و اعتبارسنای الگوی ررنام درسژی شژهروند
جهانی مبتنی رر رویکرد میان رشت ای رژود رژ نتژایج
زیر دس پیدا هرد ه ررنام شژای درسژی عمژومی از
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ضژژعف و ناهارآمژژدی در ترریژژ شژژهروند جهژژانی
ررخوردارند .این مسئل متأثر از ررخی از شرایط علژی
نظیر ناهارآمدی محتوی و سرفصل شای درو  ،ضعف
دیدگاشی موجود ر ترریژ شژهروند جهژانی ،ضژعف
طراحژژان و ررنامژ ریژژیان درسژژی و ضژژعف اسژژتادان و
ری هیفیتی تعژام ت و شمکژاری شژای مناسژب میژان
دانشاویان اس  .شمونین ضعف فرشنژ حژاهم رژر
آموزش عالی ،مسا ل مرروه ر ساختار سیاسی ،ضعف
ررنام درسی دانشگاشی ازجمل عوامل زمین ای مژؤثر
رر این ناهارآمدی اس  .نظا آموزشی ،عوامل فرشنگی
و اجتماعی شره مداخل گری اس هژ عژد ترریژ
شهروند جهانی از طری ررنامژ درسژی دانشژگاشی را
تشدید می هند .رر اسا این یافت شا در رخ هیفژی

الگوی تلفیقی ررنام
درسی

الگوی متقارب یا
شمگرای ررنام درسی

سیسژژتم ررنامژژ درسژژی عمژژومی ،متمرهژژی و نژژو
سژژازماندش ژی آن نیژژی مبتنژژی رژژر رویکژژرد شناژژاری
دیسژژییلین محژژوری اس ژ  .اهثژژر مشالژژب مژژرتبط رژژا
مؤلف شای جهانی شدن ،اغلب ارتباه غیرمستقیم دارنژد
و از وجوه ایاار ی ،خنثی و سژلبی ،وجژ خنثژی غالژب
اس  .ازاینرو ،الگژوی ررنامژ درسژی شژهروند جهژانی
مبتنی رر رویکرد میان رشت ای در پنج گژا اصژلی هژ
مشتمل رر عناصر اصلی ررنام درسی (اشژداف ،محتژوا،
روش شای تدری و ارزشژیاری) رژر اسژا سژ مؤلفژۀ
دان ژ  ،مهژژارت و نگژژرش در دو سژژشح ه ژ ن و خژژرد
طراحی شژد .در سژشح هژ ن ،رویکژرد ررنامژ درسژی
تلفیقی (ادغا ) و در سشح خرد رویکردشژای (عمژودی،
وسیع و آموزشی) مورد استفاده قرار گرفت اس .

اصل ادغا

سازماندشی معلومات

رویکرد نظری یا مفهومی
مشالعات رینرشت ای

اصل شمکاری

سازماندشی عمل و
فعالی شا

رویکرد اریاری یا روشی
مشالعات رینرشت ای

نمودار  .9ارتباط بین رویکردهای میانرشتهای ،اصول سازماندهی و الگوهای برنامه درسی (اقتباس از سلیمی)9515،

حکیمزاده ( )Hakimzadeh,2012در مشالعۀ خود رژا
عنوان "جهانی شدن،رین المللژی شژدن آمژوزش عژالی و
ررنام شای درسی میانرشت ای" اشاره رژ ایژن موضژو
دارد هژژ توجژژ روزافژژیون رژژ ررنامژژ شژژای درسژژی
میانرشت ای در آموزش عالی ریانگر وجود چژال شژایی
اس ژ ه ژ هارآمژژدی ررنام ژ شژژای درسژژی رژژا تکی ژ رژژر
موضژژوعات ماژژیا را در معژژرم نقژژدی جژژدی قژژرار
می دشد.یکی از مهم ترین پدیده شایی ه راعث وجود این
چال شا اس  ،روند جهانیشدن اسژ  .جهژانیشژدن –
صرف نظر از دیدگاشی ه در مقارل آن اتخاذ می هنژیم-

د ل شایی را ررای حوزۀ ررنام شژای درسژی رژ شمژراه
دارد ه ازجملۀ آنهژا مژی تژوان رژ افژیای و گسژترش
ریسارقۀ منارع علمی قارل دستر دانشاویان از طریژ
فناوریشای نوین ارتباطاتی و اط عاتی اشاره هرد .ع وه
رر این حضور در رازار هار جهانی و انوا جدیژد مشژاغل،
شمونژژین پژژذیرش مسژژئولی شژژای جدیژژد دانشژژاویان
ر عنوان اعضای جوامع جهژانی ،ملژی و محلژی نیازمنژد
هسژژب ص ژ حی شژژایی اس ژ ه ژ در رویکژژرد سژژنتی
موضوعات درسی مایا قارل دسترسی نیسژ  .شمونژین
را تکی رر قژرا ن و شژواشد سژعی دارد نشژان دشژد هژ
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حره ر سم رینالمللی شدن آموزش عژالی و اتخژاذ
رویکرد میانرشت ای در ررنام شای درسی آموزش عژالی
را فراشمسازی زمینۀ ارتقاء فهم چشماندازشای جهژانی و
هسب ص حی شای شهروندی جهانی ،مژیتوانژد پاسژخ
مشلوری ر الیامات دنیای امروز راشد ه درشژم تنیژدگی
پدیده شا ،تنو و تیییرات سریع ازجمل مشخصژات رژارز
آن شستند.
حمیژدی و رزقژی شیرسژوار ( Hamidi & Razghi
 )shirsavar,2012در تحقیقی درراره عملکرد دانشگاهشژا
در رهبود آمژوزش شژهروندی در هژ نشژهرشای هشژور
رررسی هردند .جامعۀ آماری پووش  ،شمژۀ دانشژاویان
مشیول رژ تحصژیل در دانشژگاهشژای مسژتقر در شژهر
تهران رودند ه تعداد  000نفر ر عنژوان نمونژ انتخژاب
شدند .نتایج پووش نشان داد ه مؤلفژ شژای اسژتق ل
شخصی ،آگاشی از مسا ل جهانی ،تساوی جنسی  ،تنو
و چنژژدفرشنگی ،دموهراسژژی ،صژژلح و حژژل تضژژادشا،
ارزششژژای شژژهری ،ارزششژژای اخ قژژی ،آگژژاشی از
محیط زیس  ،شویژ ملژی و وطژنپرسژتی ،ارزش شژای
مرروه ر هژار و ارزششژای خژانوادگی در رتبژ اول تژا
دوازدشم قرار دارنژد .دانشژگاه شژا در ایاژاد زمینژ شژای
استق ل شخصژی ،آگژاشی از مسژا ل جهژانی و تسژاوی
جنسی از مؤلف شای اصژلی آمژوزش شژهروندی رسژیار
عالی و درزمینۀ مؤلف شای آگاشی از محیطزیس  ،شوی
ملژژی و وطژژنپرسژژتی ،ارزششژژای مررژژوه رژژ هژژار و
ارزششای خانوادگی رسیار ضعیف عمل هردهاند.
سژژژلیمی و شمکژژژاران ( )Salimi et al.,2012در
پووششژژی رژ " طراحژژی الگژژوی مشلژژوب ررنامژ درسژژی
رژژینرشژژت ای در دوره هارشناسژژی علژژو اجتمژژاعی"
پرداخت اس  .نتایج تایی وتحلیل دادهشا نشان میدشژد
ه سیستم ررنام رییی درسژی در علژو اجتمژاعی یژ
سیستم متمرهی و نو سازماندشژی آن نیژی مبتنژی رژر
رویکرد دیسییلین محوری اس  .در حوزه طراحی مژدل
شژژم ،مژژدل علژژو اجتمژژاعی در ایژژن پژژووش  ،دارای دو
سشح ه ن و خرد اس  .در سشح ه ن ،دو گون ررنامژ
درسی علو اجتماعی رینرشت ای ( Aو  )Bطراحی شژد

ه مبتنی رر رویکرد ررنام درسی متقارب (شمگژرا) امژا
را درجات تلفیقی ضعیف و شدید اس  .در سژشح خژرد،
ی الگوی ررنام درسی میانرشت ای در آمژوزش عژالی
(طراحژژی دروس ژمی میژژانرشژژت ای) در ن ژ گژژا اصژژلی
طراحی گردید.
در عرصۀ رینالمللی ،استونر و شمکژاران ( Stoner
 )et al.,2014در تحقیقی رژا عنژوان "شژهروند جهژانی
هلیدی ررای امنی س م جهانی و را تأهید رر نقژ
آموزش عالی" رژ ایژن نتژایج رسژیدند هژ مسژئولی
فردی رسیار سخ اس  ،اما ر تنهایی مؤثر نیس  .شر
فرد راید خود را در جایگاه جهژانی تصژور هنژد تژا رژ
اشمی س م پی ربرد .شهروند جهانی هسی اس ه
ر مسا ل جهژانی آگژاه راشژد ،مسژئولی اجتمژاعی را
رداند.؛ رنارراین ،س م فژردی امژری منحصژرار فژردی
نیس و امری ش مگژانی اسژ  .در ایژن مشالعژ ضژمن
معرفی س م جهانی را ساختار شهروند جهانی ،ریژان
شده اس ه مراهی تحصژیلی سژشوم رژا مژی تواننژد
نق مهمی را در پرورش مسئولی شهری دانشاویان
توانا داشت راشند.
گوردن ( )Gordon,2014تحقیقی را را عنوان"ه
در روارط رینالمللژی و یکیژارچگی در ررارژر آمژوزش
شهروند جهژانی" اناژا داده اسژ هژ جامعژ آمژاری
تحقی دانشاویانی رودند ه ر خارج از هشژور رفتژ و
شیین شایی را ررای تحصیل پرداخ هرده رودنژد و ادعژا
داشتند ه ررنام درسی شان رر محژور ترریژ شژهروند
جهانی مشار را شناارشاسژ  .نتژایج نشژان داد هژ در
رسیاری از دانشکدهشایی هژ روارژط رژینالمللژی دارنژد،
میتوان مقژدار ریشژتری از رحژث شژای دسژت جمعژی و
گروشی را ه تاارب رژرون مژرزی را اشژاع مژیدشنژد،
ایااد هرد و تا حدودی ر اشداف یادگیری خاص ترریژ
شهروند جهانی نا ل شژد ،زیژرا اشژداف خژاص شژهروند
جهانی سبب رشد دانشاویان میشود و آنها را ر محق
تبدیل میسازد.
جرار ( )Jarrar,2012درراره آموزش شهروند جهژانی
در دانشگاه اردن رررسی و ت ش هرده اس تا پای شژای
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آموزش شهروندی جهانی را ایااد هند .ر طورهلی ،چهار
موضو عمده در این زمین رررسی شده ه عبارت اس
از :آموزشوپرورش شهروند جهانی ،مسا ل و چال شژای
هلیدی اندیش انسان معاصر ،رویکرد فلسفی و تحلیلی و
ت ش ررای ررنام رییی آموزشی شهروندی جهانی .روش
تحقی توصیفی هیفی را در نظر گرفتن شهروند جهژانی
از نظر فلسف آمژوزشوپژرورش ملژی اردن رژود و نتژایج
نشان داد ه ررای دستیاری ر مؤلف شای انساندوسژتان
از شهروندی جهانی در آمژوزشوپژرورش ،رایژد از نظژا
ارزششای اخ قی شوی انسان شرو هرد.
تاها و اهژدیمیر ( )Takkac & Akdemir,2012در
تحقیقی را عنوان "آموزش اعضای آینده دنیژا رژا در و
فهمی از شهروند جهانی" دریافتند ه جهژانی شژدن در
مفهو مدرن آن ر آموزش شهروندان جهانی نیژاز دارد،
را این دیدگاه منشقی ه افراد جی ژی از خژانواده رژیر
جهانی شستند .در فرایند جهانیشژدن ارزششژای ملژی،
سن شا و آرزوشا راید شمگا را انتظژارات جهژانی پژی
روند.
رنارراین ،پووش حاضر ر یاری دان نظری موجود
در ارتبژژاه رژژا ررنامژ درسژژی میژژانرشژژت ای و رژژا مژژرور
وضعی هنونی ررنام درسی عمژومی دانشژگاشی هژ از
رعد شدف ترری شهروند مسئول و جهژانی را رژر عهژده
دارد؛ ررای پاسخگویی ر پرس اصلی پووش " طراحی
الگوی ررنام درسی شهروند جهانی مبتنژی رژر رویکژرد
میانرشت ای چگون اس ؟" نیازمند ر پاسخگویی ر دو
پرس فرعی زیر اس :
 .1رازنمایی مفهو شهروند جهانی در مبانی نظری و
ادریات مرروه ر ررنام درسی دانشگاشی چگون اس ؟
 .2رازنمژژایی مفهژژو شژژهروند جهژژانی در اسژژناد و
سرفصل شای درو عمژومی مررژوه رژ ررنامژ درسژی
دانشگاشی چگون اس ؟
الگوی ررنامژ درسژی شژهروند جهژانی مشژتمل رژر
عناصژژر اصژژلی ررنامژژ درسژژی نظیژژر اشژژداف ،محتژژوا،
روش شای تژدری و ارزشژیاری ،رژر اسژا سژ مؤلفژ
دان  ،مهارت و نگرش طراحی شده اس .

روششناسی
پووش حاضر از نظژر شژدف هژاررردی اسژ و از نظژر
چگونگی گردآوری دادهشا در گروه پووش شای آمیختژ
اهتشافی (هیفی -همی) قرار دارد ه در دو مرحل و رژ
روش متوالی اناا شده اس  .رخ هیفژی پژووش ؛ از
روش تحلیژژل محتژژوای هیفژژی از نژژو تحلیژژل تماتی ژ
(موضوعی) در دو سشح اسناد انتخژاری و سرفصژل شژای
مصوب شورای عالی انق ب فرشنگی استفاده شد .تحلیل
تماتی عبارت اس از عمل هدگذاری و تحلیل داده شژا
را این شدف ه دادهشا چ میگویند .این نو تحلیژل در
وشلۀ اول ر دنبال الگویژاری در داده شاسژ  .زمژانی هژ
الگویی از دادهشا ر دسژ آمژد ،رایژد حمایژ تمژی یژا
موضوعی از آن صورت گیرد .ر عبارتی تم شژا از دادهشژا
نشأت میگیرند .اریار جمعآوری اط عات ،تحلیل محتژوا
هیفی از نو تماتی  ،فی رژرداری و چژ لیسژ رژود.
تحلیل محتوا را میتوان از ی منظژر روش دانسژ و از
منظر دیگر اریار ،زیرا در اغلب هارشای هیفی ه دادهشژا
ر صورت واژگانی جمعآوری میشوند مورد استفاده قژرار
میگیرد ( .)Mohammadpur,2013جامعژۀ پژووش در
این رخ  ،س منبع اط عاتی ،ادریات تحقیژ  ،اسژناد و
مژژدار انتخژژاری رژژا توجژژ رژژ اشژژداف پژژووش و
سرفصلشای درو عمومی مقشع هارشناسی رود .رخ
همی پووش ؛ را توج ر شدف از نو هژاررردی و روش
اناا آن توصیفی از نژو پیمایشژی رژود .جامعژۀ مژورد
مشالعژ شژژامل متخصصژژان حژژوزه علژژو ترریتژژی دارای
مدر دهتری در رشت شای گفت شده ر عنژوان اعضژای
شیئ علمی تما وق دانشگاهشژای آزاد اسژ می (واحژد
شمال ،واحدجنوب ،واحد مرهی و واحد علو و تحقیقژات
تهران) و دانشگاه شای جامع دولتی شهر تهژران (تهژران،
رهشتی ،خوارزمی و الیشرا) استان تهران رژ تعژداد 140
نفر اس (جدول  .)1ازآنااه حام جامع مورد رررسی
محدود اس تما جامع رژ عنژوان نمونژ انتخژاب و از
روش سرشماری استفاده شژده اسژ  .در ایژن رخژ از
پووش گردآوری داده شا ،ر روش میدانی را اسژتفاده از
پرسشنامۀ محق سژاخت  22سژؤالی پژنج گیینژ ای در
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مقیا لیکرت هژ حاصژل از رخژ هیفژی در فژاز اول
پووش اس اناا شده اس  .این پرسشنام رر اسژا
س مؤلف اصلی آموزش شهروند جهژانی شژامل دانژ ،
نگرش و مهارت مشخص شده اس و شرهدا از عناصژر
اصلی ررنام درسی شامل اشداف ،محتوا ،روش تدری و
ارزشیاری در قالب گوی شای مختلف ر تفکی استخراج

گردید .پایایی اریار اندازهگیری را استفاده از روش آلفژای
هرونباخ  0/82و از روایی محتوا و سازه نیی استفاده شژد.
روایی سازه مشخص میهند ه آیا نشانگرشایی ه ررای
معرفی سازه یا متییرشای مکنون در نظر گرفت شده انژد
واقعار معرف آنها شستند یا ن را میآزماید.

جدول  .9ویژگی جمعیت شناختی
منطقه

استان

9

تهران

تعداد اعضای هیئتعلمی گروه علوم تربیتی
دانشگاههای منتخب

دانشگاه نمونه

زن

مرد

دانشگاه تهران

13

22

دانشگاه رهشتی

2

6

دانشگاه خوارزمی

8

22

دانشگاه الیشرا

10

2

دانشگاه آزاد اس می واحد علو و تحقیقات تهران

3

6

دانشگاه آزاداس می واحد تهران شمال

4

8

دانشگاه آزاد اس می واحد تهران جنوب

3

9

دانشگاه آزاد اس می واحد تهران مرهی

11

16

جمع هل

در رخ هیفی از روش تحلیل تماتی یا موضژوعی
در دو سشح اسناد انتخاری و سرفصلشای مصوب شورای
عالی انق ب فرشنگی طی مراحل زیر از طری هدگذاری
استفاده شد  .1گژردآوری اط عژات واقعژی و جدیژد رژا
جستاو در ادریات و مباحژث نظژری پژووش  ،اسژناد و
سرفصلشای موجود ررنام درسژی و تژدوین گژیارهشژا و
قضایای هلی موجود دررژارۀ مفهژو شژهروند جهژانی .2
شناسایی و رررسژی مسژا ل ،شژرایط و وقژایع جژاری در
مژژورد ایژژن مفهژژو رژژدون شرگون ژ دخال ژ محق ژ در
دس هاری یا هنترل موقعی  ،وضعی و نق متییرشژا
 .3مقایس و تحلیل وقایع در جه ارا ۀ چارچوری رژرای
یکیارچ سازی دادهشا ( Farasatkhah,2016& Rouhani
 .)et al.,2019در رخ همی ررای تحلیل دادهشا از آمژار
استنباطی خی دو و فریدمن ر د یل زیر اسژتفاده شژده
اس  .1 :مقیژا انژدازه گیژری رتبژ ای اسژ  .2رژرای
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سنا تفاوت فراوانژی مشژاشده شژده و فراوانژی مژورد
انتظار طبقات ی متییر از خیدو اسژتفاده تژا مشژخص
هند آیا تفاوت موجود معنیدار روده یا ناشژی از خشژا .3
ررای مقایسۀ میانگین رتب رندی گژروهشژای مختلژف یژا
اولوی رندی متییرشا از فریدمن استفاده شده اس .
یافتهها
تنظیم ساختاری این رخ  ،ارا یافت شا را توج ر سؤال
اصلی پووش " طراحژی الگژوی ررنامژ درسژی شژهروند
جهانی مبتنی رر رویکرد میژانرشژت ای چگونژ اسژ ؟"
اس  .یافت شای ر دس آمده از مروری رر مبانی و پیشژینۀ
نظری اشژاره رژ ایژن موضژو دارد هژ مفهژو شژهروند
جهژژانی در دورۀ پسژژامدرن شژژکل گرفژ و چهژژار عنصژژر
شوی  ،مشاره  ،حقوق و تکالیف از عناصژر شژاهلۀ مهژم
این مفهو اس ه در قالب جدول  2م حظ میشود.
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جدول  .2خالصه یافتههای بهدستآمده از مروری بر مبانی و پیشینه نظری پژوهش
ردیف مؤلفه

اهداف برنامه درسی

1
2
3
4
0
6
2

شناخ پیامدشای توسع پایدار
آشنایی را محیطزیس و منارع طبیعی و نحوه محافظ از آنها
آشنایی را روششای مبتنی رر فناوری اط عات و ارتباطات
آگاشی از مسا ل ناشی از تنو فرشنگی در ممال دنیا
آگاشی از شوی و مسئولی خود نسب ر افراد در جوامع محلی و رینالمللی
در درس از اتفاقات جهانی شمگا را رشد مسا ل (اجتماعی ،فرشنگی ،روانشناسی و سیاسی)
آشنایی با ویژگیهای شهروند جهانی

دانش

8
9
10
11
12
13
14

نگرش

10
16
12
18
19
20
21
22
23
24

مهارت

مسئولی پذیری در خصوص آینده جهان از ارعاد مختلف
توانایی اناا هار گروشی و ررقراری ارتباه مؤثر
متعهد ر ررارری و عدال اجتماعی
توانایی رفع تعارم و متعهد ر صلح و مسالم جویی
متعهد ر رشد و توسع پایدار و حفظ محیطزیس
مشاره در اجتما در سشح محلی ،ملی و جهانی و در ارعاد گوناگون
آگاشی و احترا ر ارزششا ،عقاید و حقوق دیگران
شناخ نظا شای رینالمللی
دارای نگرش جهانی و دموهراتی
آگاشی و توانایی ر هارگیری فناوریشای نوین اط عاتی
شناخ وارستگی متقارل و گرای ر تشکیل جامع رشری
یادگیری ررای شناختن ،عمل هردن ،زیستن و راشم زیستن
دارای تفکر انتقادی ،خ قان و عمل هردن مسئو ن در شم جنب شا
دارای عیتنف و شوی ملی و جهانی
آگاشی نسب ر اشمی موضو صلح در جهان
پرورش قوه قضاوت صحیح و روحی علمی در دانشاویان
تقوی در زیباشناختی نسب ر جهان
تقوی نگرش دموهراتی در دانشاویان
فراشم نمودن رستر ررای شره در رحثشای مرروه ر ررارری ،عدال اجتماعی ،حقوق رشر و مسا ل
اجتماعی
احسا در شوی  ،عیتنف و اعتماد ر اینک مرد میتوانند در جهان تیییر ایااد هنند
حساسی و آگاشی ر محیطشای پیویده انسانی و آمادگی ررای سازگاری را سب زنژدگی جهژان در
حال تیییر
تقوی احسا هم ر ایااد ی جامع مبتنی رر عدال و پایدار در طیف وسیعی از سشوم محلژی
و جهانی
احترا و ارزشگذاری ر تنو زرانشا و فرشن شای جهان
قارلی تفکر در سشح جهانی و در نظر گرفتن مسا ل از دیدگاهشای مختلژف (اجتمژاعی ،اقتصژادی و
فرشنگی)
توانایی ررقراری ارتباه و شمدردی را مرد در سشح محلی و جهانی
تقوی رشبری مؤثر ،شمکاری و مهارت هارگروشی
استفاده از راشبرد حل مسئل در ررخورد را چال شای زندگی
مهارت استفاده از فناوری اط عات و هاررس آن از سوی دانشاو
مهارت مقارل را شیاانات و استر
مهارت استفاده از تفکر انتقادی
ارا و استفاده از ی الگوی عملی و درس مصرف در شم زمین شا

 / 74پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 54پیاپی  ،)76سال هفدهم ،زمستان 9511

از سویی دیگر یافت شای حاصژل از تحلیژل محتژوای
هیفی سرفصلشای مصوب درو عمومی و اسناد قانونی
منتخب و مرتبط را مفهو شژهروند جهژانی در آمژوزش
عالی اشاره ر این موضو دارد ه توج رژ هتژابشژای
درسی دانشگاشی ر عنوان یکی از اریارشای مهم در نظژا
آموزش عالی می توانژد راه را رژرای توسژعۀ سژاختارشای
آموزشی هشور رر اسا اسناد فرادسژتی شمژوارتر هنژد.
در این شرایط پژرداختن رژ مفهژو شژهروند جهژانی و
رازنمایی آن در اسناد (سند چشمانژداز  20سژالۀ ایژران،
نقش جامع علمی هشور ،سند ررنامژۀ ششژم توسژع ) و
سرفصژژلشژژای درو عمژژومی هارشناسژژی رژژ عنژژوان
زیرساختی محسوب میشود هژ نیژل رژ ایژن شژدف را
ممکن میسازد.
جهژژانیشژژدن ،دارای مؤلف ژ شژژا و محورشژژای رنیژژادین
مختلفژژی اس ژ  ،امژژا رژژا توج ژ ر ژ اولوی ژ شژژا و نیازشژژای
جهانیشدن و ت ش و ضرورتشای موجژود در ایژن حژوزه،
درمامو محورشژایی هژ در ایژن ارزیژاری مژد نظژر رژوده
ر طورهلی شامل مژوارد ذیژل اسژ  ،رژدیهی اسژ مژوارد
ذهرشده مبتنی رر ادریات پووش روده و رژر اسژا نقشژۀ
مفهومی حاصل آمده از این ادریات وسیع ،طرم شده اسژ .
درواقع ت ش شده اس تا سرفصلشای مصژوب رژر اسژا
محورشای ارا شده رررسی و چگونگی رازنمایی این محورشا
در سرفصلشای مصوب ر دق تحلیل شوند (جدول .)3
در راستای تحلیژل محتژوای اسژناد نیژی ،سژ سژند
(چشم انداز  20سالۀ ایران ،نقشژۀ جژامع علمژی هشژور،
سند ررنامۀ ششم توسع ) ر صژورت نمونژ شدفمنژد از
رین انوا اسناد مرروه ر آموزش ه ریشترین ارتباه را
را شدف پووش داشت انتخاب شدند .این اسناد نیژی رژر
مبنای محورشای ارا ژ شژده در تبیژین مفهژو شژهروند
جهانی رررسی شدند .نگاه ر اسناد می تواند این سؤال را
ر ذشن متبادر سازد ه این اسژناد شژمسژشح نیسژتند،
ررای مثال سند چشمانداز ی قانون هلی و سایر قوانین
در سشحی جی یتر قرار میگیرند؛ اما واقعیژ آن اسژ
ه راف آمژوزش عژالی ایژران از مامژو قژوانین فژوق
تشکیل شده ه در شکل ه ن و خرد خود واقعی شژای

آن را شکل می دشند .از سوی دیگژر نمژی تژوان فضژایی
عق یی را تصویر نمود ه در آن سیاس خرد و هژ ن و
قژژوانینی هژژ رژژرای آنهژژا تصژژویب مژژیشژژود شریژژ
سم وسژوی جداگانژ ای داشژت راشژند .سیاسژ شژا و
قوانین خرد ررای اجرایی هژردن قژوانین هژ ن طراحژی
شده و ر تبع راید را آنها شم سو و شمجهژ راشژند .رژر
اسژا یافتژ شژژای پژووش  ،سژشح مشالژژب مژرتبط رژژا
جهانیشدن از رعد هیفی ،از درسی نسب ر در دیگر
و از سژژندی نسژژب ر ژ سژژند دیگژژر از شژژدت و ضژژعف
قارلتوجهی ررخوردار اس  .آنو مسلّم اس اینک اهثژر
مشالب مرتبط را مؤلف شای جهانی شدن ،مشالبی شستند
ه اغلب ارتباه غیرمستقیم ر مؤلف شای جهژانی شژدن
دارند و از وجوه ایااری ،سلبی و خنثژی ،مژیتژوان ادعژا
نمود ه وج خنثی رر سایر وجوه از سنگینی محسوسی
ررخوردار اس .
پاسخ ر سؤال اصلی پووش  :طراحی الگژوی ررنامژ
درسی شهروند جهانی مبتنی رر رویکژرد میژانرشژت ای
چگون اس ؟
الگوی ررنام درسی میانرشت ای در این پووش رژ
مبحث طراحی خژرد ررنامژ درسژی (در سژشح درو )
پرداخت اس  .رخ طراحژی خژرد در ایناژا نژاظر رژ
چگونگی طراحی درو میان رشت ای اس ه در درون
ساختار ه ن ررنام درسژی میژانرشژت ای قژرار گرفتژ
اس  .این رخ شامل  0گا اجرایی ه در ذیل مشالب
آمده اس .
گام  :9تعیین فلسفه بنیادین رویکرد میان رشتتهای در
طراحی برنامه درسی شهروند جهانی

در این گا س ریانیۀ  .1فلسفی؛ در ارتباه رژا ماشیژ و
اشداف آموزش عالی از دیژد هسژانی هژ ررنامژ درسژی
جدیژژد را طراحژژی مژژیهننژژد .2 ،روانشژژناختی؛ دررژژارۀ
ماشی یادگیری و نقژ آمژوزش در تسژهیل یژادگیری
اس و  .3جامع شناختی؛ دررارۀ ارتباه ررنام درسی رژا
نیازشژژای جامع ژ و نیازشژژای فژژرد در جامع ژ مشژژخص
میشود.
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جدول  .5تحلیل محتوای کیفی سرفصلهای دروس عمومی
ارزیاری سرفصلشای مصوب درو عمومی
ویوگیشای شهروند جهانی
سرفصل

نا در
1
2
3
4
0
سرفصل در
1
2
3
4
0
6
سرفصل در
1
2
3
سرفصل در
1
سرفصل در

در آیین زندگی (اخ ق هاررردی)
پذیرش موازین اخ قی اس می درراره مسا ل فردی و اجتماعی متعهد ر ررارری و عدال اجتماعی
هارگروشی
اخ ق هار و معیش ه اشاره ر هار گروشی
اخ ق معاشرت ه اشاره ر اخ ق شهروندی و مسئولی پذیری .مسئولی پذیری
اخ ق دوستی و رفاق ه اشژاره رژ حقژوق دوسژتان در قبژال آگاشی و احترا ر ارزششا و حقوق دیگران
یکدیگر دارد
اخ ژ ق محژژیطزیس ژ ه ژ اشژژاره ر ژ آداب تعامژژل انسژژان رژژا محیطزیس و توسع پایدار
محیطزیس
حقوق اجتماعی و سیاسی در اس
عدال
آزادی تفکر و عقیده
آزادی ریان و قلم
انتخاب شیل و مسکن
ح امنی و عدال اجتماعی
حقوق و روارط رینالملل در اس
آشنایی را قانون اساسی جمهوری اس می ایران
حقوق
آزادیشای عمومی
سیاس خارجی
انسان در اس
آزادی و مسئولی انسان

عدال اجتماعی
دموهراسی
دموهراسی
آگژژاشی و احتژژرا ر ژ ارزششژژا ،عقایژژد و حقژژوق
دیگران
متعهد ر ررارری و عدال اجتماعی
شناخ نظا شای رینالمللی
آگژژاشی و احتژژرا ر ژ ارزششژژا ،عقایژژد و حقژژوق
دیگران
دموهراسی
شناخ نظا شای رینالمللی
دموهراسی و مسئولی پذیری

اندیش سیاسی اما خمینی (ره)

1

احیاب و گروهشا و مشاره سیاسی

2
3

اصول و مبانی سیاس خارجی
نظا رینالملل

مشژژاره اجتمژژاعی در سژژشوم مختلژژف ملژژی،
رینالمللی...
شناخ نظا شای رینالمللی
شناخ نظا شای رینالمللی

4

عدال اجتماعی

متعهد ر ررارری و عدال اجتماعی

سرفصل در زران خارجی :در زران خارجی را شدف «هسب مهارت در خواندن و در مفاشیم متژون خژارجی رژ منظژور آمژاده
ساختن دانشاو ررای فراگرفتن متون نیم تخصصی» ه دارای  8رند اس  ،ارا شده اس  .شمانگون ه جهانیشژدن رژا گسژترش
زران متعل ر گفتمان غالب شمراه اس  ،فراگیر شدن ی زران متعل رژ گفتمژان غالژب نیژی رژ گسژترش رونژد جهژانیشژدن در
صاحبان آن گفتمان ارتباه دارد و این شمان پدیدهای اس ه امروزه ر طژور خژاص در خصژوص زرژان
چارچوب خواست شا و ع
انگلیسی یعنی زرانی ه در اهثر قریب ر اتفاق جوامع در حال یافتن جایگاشی ررجست اس  ،هام ر مشهود اس  .را نگاشی ر اسناد و
ررنام شای موجود جامع ایران درمییاریم ه این موضو را وجود اشمی و تناسب آن را نیازشای راشبردی جامعژ  ،هماهژان میفژول
مانده و ن تنها سیاس یا ررنام ای مایا و هارآمد در این خصوص تهی و تدویننشده اس  ،رلک اسناد فرادستی ه ر نحوی گذرا ر
مقولژژژۀ زرژژژان انگلیسژژژی پرداختژژژ انژژژد ،نشژژژاندشنژژژدۀ ضژژژعفشژژژا ،ناشمژژژاشنگیشژژژا و تعژژژارمشژژژای جژژژدی اسژژژ
(.)Aghagolzadeh&Davari,2015
نکت  :در هنار دروسی ه تاهنون در حوزۀ سرفصل شای مصوب درو عمومی از نظر گذش  ،تعدادی از درو عمژومی شسژتند هژ
مفهو شهروند جهانی در آنها دیده نشده اس ؛ زیرا ر لحا محتوا و شدف را این مفهو سروهاری ندارند .ایژن درو عبژارت انژد از
در آشنایی را قرآن هریم ،روخوانی قرآن هریم ،تنظیم خانواده ،وصی نام اما  ،ترری ردنی ،فارسی ،انق ب اس می ایران ،اندیشژۀ
اس می  1و  ،2فلسف اخ ق ،تاریخ صدر ...
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گام  :2تعیین رویکردهای برنامه درسی میان رشتته ای
در طراحی برنامه درسی شهروند جهانی

رویکردشای میانرشت ای در تقسیمرندی هلی دو دسژتۀ
عمده تقسیم می شوند :رویکرد اریاری یا روشی و رویکرد
مفهومی یژا معرفژ شژناختی ( ;Repko,2005 &2008
 .)Klein,2002رویکژژرد معرفژژ شژژناختی یژژا مفهژژومی
منشب را رعد شناختی یادگیرنده اس و رویکرد ارژیاری
یا روشی را دیدگاه غیرشناختی و عملی در ارتباه اسژ .
در ررخی منارع ،رویکردشای دیگری (رویکردشژای خژرد)
در حوزۀ میانرشت ای ذهر شدهاند ه متناسژب رژا نژو

رویکرد مبنایی انتخاب شده (مفهومی و معرف شژناختی
یا اریاری و روشی) از ایژن رویکردشژا اسژتفاده مژیشژود
(  .)Salimi&Maleki,2015ایژن رویکردشژای خژرد رژر
مبنای «شدفمندی ،قلمژرو ،دامنژ و سژشوم پیویژدگی
موضو » ر انوا متفاوتی تقسیم میشژوند (جژدول .)4
در ایژژژن پژژژووش از رویکژژژرد هژژژ ن مفهژژژومی یژژژا
معرف شناختی (ررنام درسی تلفیقی) را شدف یادگیری
و رویکردشای خرد (عمودی ،وسیع و آموزشی) اسژتفاده
شد.

جدول  .5رویکردهای کالن و خرد مطالعات بینرشتهای
رویکردشای ه ن مشالعات رینرشت ای

رویکردشژژژژای خژژژژرد
مشالعات رینرشت ای
اریاری یا روشی (ررنام درسی شمگرا یا متقارب)
افقی
عمودی -افقی
عمی
وسیع و عمی
پووششی
پووششی و آموزشی

گام  :5تعیین الگوها و شرایط آموزش بین رشتتهای در
طراحی برنامه درسی شهروند جهانی

در مشالعات رینرشت ای و ررنام درسژی رژینرشژت ای،
رعژژد از انتخژژاب نژژژو رویکژژرد مشالعژژ (مفهژژژومی-
معرف شناسی یا اریاری -روشی) و در ررنام درسی رعژد
از تبیین ضرورت استفاده از شرهدا از انوا ررنامژ شژای
درسژژی رژژینرشژژت ای (تلفیقژژی -ادغژژامی یژژا متقژژارب-

مفهومی یا معرف شناختی (ررنام درسی تلفیقی)
عمودی
وسیع
آموزشی

شمکاران ) و ر تبع آن ،انتخاب اصل ررنام درسی (ادغا
یا شمکاری) ،نورژ رژ چگژونگی اجژرای آن ررنامژ شژا
میرسد .زمانی ه نو ررنام درسژی مژا تلفیقژی راشژد،
نو الگوی آموزش و اجرای ررنام درسی شم تلفیقی ه
در این مشالع نیی استفاده شژد .اگژر ررنامژ درسژی مژا
متقارب یا مبتنی رر شمکژاری راشژد ،از سژ نژو دیگژر
(یعنی تکمیل ،چرخ و مقایس ) استفاده میهنیم.

جدول  .3الگوهای آموزشی مطالعات بینرشتهای
الگوشای آموزشی

رویکردشای ررنام درسی رینرشت ای
ررنام درسی شمگرا یا متقارب

تکمیلی



چرخشی




تلفیقی
مقایس ای

ررنام درسی تلفیقی



گام  :5تعیین عناصر برنامه درسی میانرشتهای در
طراحی برنامه درسی شهروند جهانی

عناصر ررنام درسی ه در الگوشای گونژاگون ررنامژ درسژی
ر عنوان عناصر اصلی از آنها نا ررده میشود در این پووش
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جدول  .7اهداف مبتنی بر دانش ،نگرش و مهارت الگوی برنامه درسی شهروند جهانی
اهداف مبتنی بر دانش الگوی برنامه درسی شهروند
جهانی

رتبتتتتتته
فریدمن

0/43
آشنایی را روششای فناوری اط عات و ارتباطات
4/83
آشنایی را ویوگی شهروندجهانی
4/03
آگاشی از شوی و مسئولی خود نسب ر جامع
4/44
آگاشی از مسا ل ناشی از تنو فرشنگی
4/33
شناخ پیامدشای توسع پایدار
4/16
در درس از اتفاقات جهانی
4/13
آگاشی نسب ر اشمی صلح جهانی
4/10
آشنایی را محیطزیس و منارع طبیعی
اشداف مبتنی رر نگرش الگوی ررنام درسی شژهروند رتبژژژژژژ ژ
فریدمن
جهانی
0/06
احترا ر تفاوتشا
4/92
رحثشای عدال اجتماعی
4/83
عیتنف
4/62
توسعۀ جهانی پایدار
4/06
حساسی ر محیط
4/09
قوۀ قضاوت صحیح
4/02
زیباشناختی
3/99
نگرش دمکراتی
رتبژژژژژژ ژ
اشداف مبتنی رر مهارت ررنام درسی شهروند جهانی
فریدمن
0/02
راشبرد حل مسئل
4/89
شمکاری گروشی
4/23
استفاده از فناوری اط عات
4/68
تفکر انتقادی
4/61
توانایی ررقرار ارتباه
4/10
الگوی مصرف رهین
4/09
تفکر جهانی
3/86
مقارل را شیاان

عبارت از چهار عنصر شدف ،محتوا ،آموزش و ارزشیاری اسژ
ه شر ی از این عناصر را توج ر مؤلف شژای جهژانیشژدن
(دان  ،مهارت و نگرش) دارای ویوگیشای شستند هژ پژ
از طی شدن گا  0میتوان از آنها نا ررد.
گام  :3طراحی برنامه درسی شهروند جهانی
طراحی ررنام درسی یعنژی تصژمیمگیژری در خصژوص
شری از عناصر (اشژداف ،محتژوا ،روششژای تژدری و
ارزشیاری) ررنام درسی ،را توج ر مؤلفژ شژای (دانژ ،

درجتتتتته
آزادی

خی دو

2

X2= 06/00

درجژژژژژژ
آزادی

خی دو

2

X2= 09/00

درجژژژژژژ
آزادی

خی دو

2

X2= 02/90

ستتتتتتتتط
معنیداری

خطتتتتای
مجاز

0/00 >0/01

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری

0/00 >0/01

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری

0/00 >0/01

نگرش و مهارت) شهروند جهژانی و مبتنژی رژر رویکژرد
مفهومی میانرشت ای اس ؛ ر عبارتی ایژن رویکژرد رژ
سژژازماندشژی معلومژژات و اصژژل ادغژژا مژژیپژژردازد هژ
درنهای الگوی تلفیقی مشلوری از ررنام درسی شژهروند
جهانی در اختیار قرار میدشد .ررای گژا  0رایسژتی رژ
چهار سؤال زیر پاسخ داد (نمودار .)2
 :9-3اشداف مشلوب الگژوی ررنامژ درسژی شژهروند
جهانی رر اسا مؤلف شهروند جهانی (دان  ،نگژرش و
مهارت) هد اند؟
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رر اسا نتایج جدول  ،6در گوی شای مختلف اشداف
مبتنی رر دان  ،نگرش و مهارت الگژوی ررنامژ درسژی
شهروندجهانی ،تفاوت رین رتب شای اع شده معنژیدار
گردیژژد چراه ژ  ،مقژژدار سژژشح معنژژیدار آمژژاره خژژیدو
( )>0/01از مقدار خشای مااز ( )0/00همتر شده اس .
رر این اسا و را توج ر نتایج جدول در اشداف مبتنی
رر دان س مؤلفۀ آشنایی را روششای فناوری اط عات
و ارتباطات ،آشنایی را ویوگی شهروند جهانی و آگاشی از

شوی و مسئولی خود نسب رژ جامعژ از مهژمتژرین
اشداف مبتنی رر دانژ الگژوی ررنامژ درسژی شژهروند
جهانی اس  ،در اشژداف مبتنژی رژر نگژرش مؤلفژ شژای
احتژژرا ر ژ تفژژاوتشژژا ،رحژژثشژژای عژژدال اجتمژژاعی و
عیت نف س اولوی اول اس و در اشژداف مبتنژی رژر
مهارت مؤلف شای راشبرد حل مسئل  ،شمکاری گروشی و
استفاده از فناوری اط عات س اولوی اول اس .

جدول  .6محتوای مبتنی بر دانش ،نگرش و مهارت الگوی برنامه درسی شهروند جهانی
محتوای مبتنی بر دانش برنامه درسی شهروند جهانی

رتبه فریدمن

ویوگیشای شهروند جهانی

4/66

معرفی فرشن

ملل

درجتتتتته
آزادی

خی دو

ستتتتتتتتط

خطتتتتای

معنیداری

مجاز

4/00

معرفی قوانین اجتماعی

4/12

معرفی منارع طبیعی

3/90

رشد عیتنف

3/63

پرورش تیییرپذیری

3/62

مشالع ماشی انسان

3/03

محتوای مبتنی رر نگرش ررنام درسی شهروند جهانی

رتب فریدمن

ریان آزادان عقاید

4/32

تعهد ر ررارری

4/24

تیییر نگرش دانشاویان

4/12

یادگیری مادا العمر

4/09

اعتقاد ر صلح

3/89

پذیرش موقعی جدید

3/28

شمکاری گروشی

3/63

محتوای مبتنژی رژر مهژارت ررنامژ درسژی شژهروند
جهانی

رتب فریدمن

ارزیاری نقادان

4/13

تصمیمگیری منشقی

4/11

استفاده از امکانات محیشی

4/04

ارتباه مؤثر

4/02

رعای رهداش

3/90

مراحل حل مسئل

3/91

خودآگاشی

3/82

>0/01 X =66/20
2

6

درجژژژژژ ژ
آزادی

6

درجژژژژژ ژ
آزادی

6

0/00

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری

خی دو

2

X = 20/66

>0/01

0/00

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری

خی دو

2

X = 4/00

>0/01

0/00
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 :2-3محتوای مشلوب الگوی ررنام درسی شژهروند
جهانی رر اسا مؤلف شهروند جهانی (دان  ،نگژرش و
مهارت) هد اند؟
رژر اسژا نتژایج جژدول  ،2در گویژ شژای مختلژژف
محتوای مبتنی رر دان  ،نگرش و مهارت الگژوی ررنامژ
درسی شهروندجهانی ،تفاوت رین رتب شژای اعژ شژده
معنی دار گردیژد چراهژ مقژدار سژشح معنژی دار آمژاره
خیدو ( )>0/01از مقژدار خشژای ماژاز ( )0/00همتژر
شده اس  .رر این اسا و را توج رژ نتژایج جژدول در

محتوای مبتنی رر دان س مؤلف ویوگیشژای شژهروند
جهانی ،معرفی فرشن ملل و معرفژی قژوانین اجتمژاعی
س اولوی اول ،در محتوای مبتنی رر نگرش سژ مؤلفژ
ریژژان آزادان ژ عقایژژد ،تعهژژد ر ژ ررارژژری ،تیییژژر نگژژرش
دانشاویان و یادگیری مادا العمژر در اولویژ نخسژ و
در محتوای مبتنی رر مهارت مؤلف شای ارزیژاری نقادانژ ،
تصمیمگیری منشقی و استفاده از امکانات محیشژی سژ
اولوی اول این ررنام درسی اس .

جدول  .5روشهای تدریس مبتنی بر دانش ،نگرش و مهارت الگوی برنامه درسی شهروند جهانی
روشهای تتدریس مبتنتی بتر دانتش برنامته درستی

رتبتتتتتته

درجتتتتته

شهروند جهانی

فریدمن

آزادی

روش تدری

مبتنی رر پروژه

3/84

روش تدری

تیمی

3/23

روششای تدری

حل مسئل

3/60

روش تدری

مبتنی رر مشاره

3/00

روش تدری

مبتنی رر هاوش

3/40

روششای تدری

نقادان

روششژژای تژژدری
شهروند جهانی

فریدمن

روش مبتنی رر پووش

2/62

روش الگوررداری

2/49

روش ICT

2/40

روش مباحث

2/44

روششای تدری

62/02

3

فریدمن

آزادی

هارررد آموزش ماازی

4/22

هاررس روش حل مسئل

4/03

مهارت تایی وتحلیل

3/99
3/88

روش مشاشده پذیرش الگوشای صحیح

3/29

هاررس روش فردی

3/60

خی دو

آزادی

رتبژژژژژژ ژ

رهرهگیری از روش مشارهتی

ایفای نق

درجژژژژژ ژ

درجژژژژژ ژ

4/46

دانشاو

=X2

معنیداری

مجاز

>0/01

0/00

2/86

مبتنژژی رژژر نگژژرش ررنام ژ درسژژی رتبژژژژژژ ژ

مبتنی رر مهارت شهروند جهانی

0

خی دو

ستتتتتتتتط

خطتتتتای

X2= 6/66

خی دو

6

=X2
31/60

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
معنیداری

مااز

0/00

0/099

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
معنیداری

>0/01

مااز

0/00
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 :5-3روش شای تدری مشلوب الگوی ررنام درسی
شهروند جهانی رر اسا مؤلفۀ شهروند جهژانی (دانژ ،
نگرش و مهارت) هد اند؟
رژر اسژا نتژایج جژدول  ،8در گویژ شژای مختلژژف
روششای تدری مبتنی رر دان و مهارت الگوی ررنام
درسی شهروندجهانی ،تفاوت رین رتب شژای اعژ شژده
معنیدار گردیژد چراهژ  ،مقژدار سژشح معنژیدار آمژاره
خیدو ( )>0/01از مقژدار خشژای ماژاز ( )0/00همتژر
شده اس  .رر این اسا و رژا توجژ رژ نتژایج در روش
تدری مبتنی رر دانژ  ،سژ مؤلفژ روششژای پژروژه،
روششژژای تیمژژی و روش حژژل مسژژئل از مهژژمتژژرین
اولوی ژ شژژای پاسژژخدشنژژدگان و در روششژژای تژژدری
مبتنژژی رژژر مهژژارت مؤلفژژ شژژای رهژژرهگیژژری از روش
مشارهتی ،هارررد آموزش ماازی و هاررسژ روش حژل
مسئل از مهم ترین آنژان اسژ  .در گویژ شژای مختلژف
روششای مبتنی رر نگرش الگوی ررنام درسی شژهروند
جهژژانی ،تفژژاوت رژژین رتبژ شژژای اعژ شژژده معنژژیدار
نگردید؛ چراه  ،مقدار سشح معنی آماره خژیدو ()0/09
از مقدار خشای مااز ( )0/00ریشتر شده اس  .ازایژنرو
نیازی ر اولوی رندی فریژدمن در خصژوص گویژ شژای
روششای مبتنی رر نگرش نیاز نیس .

 :5-3ارزشیاری مشلوب الگوی ررنام درسی شژهروند
جهانی رر اسا مؤلفۀ شهروندجهانی (دانژ  ،نگژرش و
مهارت) هد اند؟
رژر اسژا نتژایج جژدول  ،9در گویژ شژای مختلژژف
روششای ارزشیاری مبتنی رژر دانژ  ،نگژرش و مهژارت
الگوی ررنام درسی شهروندجهانی ،تفاوت رین رتب شای
اع شده معنیدار گردید چراه  ،مقدار سشح معنژیدار
آماره خژی دو ( )>0/01از مقژدار خشژای ماژاز ()0/00
همتر شده اس  .رر این اسا و را توج ر نتایج جدول
در ارزشیاری مبتنی رر دان س مؤلف ارزشیاری پرورش
تیییرپذیری ،مبتنی رر عملکرد ،ارزشژیاری مشژاشدهای و
شناسایی جنب شای مختلف از مهمتژرین اولویژ شژا ،در
روش ارزشیاری مبتنی رژر نگژرش مؤلفژ شژای سژنا
ویوگژیشژای شژژهروندجهانی ،ارزشژیاری فهژم ارتباطژژات
جهانی و حقوق رشر از نظر پاسخدشندگان از مهژمتژرین
اولویژ شژژا رودنژژد؛ و درنهایژ در ارزشژژیاری مبتنژژی رژژر
مهارت مؤلف شای ارزشیاری مهارت شای شهروند جهژانی،
ارزشیاری مهژارت تاییژ وتحلیژل ،پژروژهشژای فژردی و
گروشی س اولوی اول این ررنام درسی اس .

جدول  .1ارزشیابی مبتنی بر دانش ،نگرش و مهارت الگوی برنامه درسی شهروند جهانی
ارزشیابی مبتنی بر دانتش برنامته درستی شتهروند
جهانی

رتبتتتتتته
فریدمن

3/62
روش ارزشیاری پرورش تیییرپذیری
2/22
روش ارزشیاری مبتنی رر عملکرد
2/00
روش ارزشیاری مشاشدهای
2/49
شناسایی جنب شای مختلف
2/26
روش ارزشیاری پرس و پاسخ
ارزشیاری مبتنژی رژر نگژرش ررنامژ درسژی شژهروند رتبژژژژژژژژ
فریدمن
جهانی
2/16
سنا ویوگیشای شهروند جهانی
2/08
سنا فهم ارتباطات جهانی
1/80
ارزشیاری از نق حقوق رشر
ارزشیاری مبتنی رژر مهژارت ررنامژ درسژی شژهروند رتبژژژژژژژژ
فریدمن
جهانی
2/82
ارزشیاری مهارتشای شهروند جهانی
2/08
ارزشیاری مهارت تایی وتحلیل
2/46
پروژهشای فردی و گروشی
2/22
خودسنای

خی دو

درجه آزادی

4

درج آزادی

X2= 23/00

خی دو
2

درج آزادی

X2= 23/26
خی دو

3

X2= 30/18

ستتتتتتتتط
معنیداری

>0/01

خطتتتتای
مجاز

0/00

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری
>0/01

0/00

سژژژژژژژژژژژشح خشژژژژژای
مااز
معنیداری
>0/01

0/00
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ارزشیابی

محتوا

تدریس

هدفگذاری

گا  :0طراحی ررنام درسی شهروند
جهانی
رویکرد همگرا یا

رویکرد تلفیقی یا

متقارب

ادغامی

اصول کلی برنامه درسی بینرشتهای

گام  :5عناصر برنامه
درسی

گام  :5الگوهای

مبانی الگوی برنامه درسی

گام  :2رویکردهای

آموزشی برنامه

میانرشتهای (درس شهروند

برنامه درسی

درسی

جهانی)
گام  :9مبانی فلسفی،
روانشناختی و جامعهشناختی

نمودار  .2طرح شماتیک مدل برنامه درسی شهروند جهانی مبتنی بر رویکرد میانرشتهای

بحث و نتیجهگیری
این پژووش رژا شژدف طراحژی الگژوی ررنامژ درسژی
شهروند جهانی مبتنی رر رویکرد میانرشت ای رر اسژا
روش آمیخت اهتشافی (هیفی -همی) در دو مرحل و ر
روش متژژوالی صژژورت گرفژ  .در رخژ هیفژژی از روش
تحلیل محتوای هیفی از نو تحلیل تماتی (موضژوعی)
در دو سشح اسناد انتخاری و سرفصلشای مصوب شورای
عالی انق ب فرشنگی استفاده شد .رر اسژا یافتژ شژای

مهم این پووش نتیا می شژود هژ  :مژتن و محتژوای
نظا آموزشی فعلی هشور ،در خصژوص محتژوای هتژب
درو عمومی دارای وجوه و ارعاد مثب زیژادی رژوده و
در خیلی از زمین شا و عرصژ شژا از هژارایی و هارآمژدی
را یی ازجمل در حژوزۀ دانژ و معژارف عالیژ الهژی و
رشری؛ اخ ق و رین اس می و انسانی ررخوردار اسژ
ه ثمرات و نتایج آن نیی ملمژو رژوده و مژورد اذعژان
شمگان نیی شس ؛ اما را شمۀ وجوه مثبتژی هژ دارد ،رژ
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نظر میرسد خروجی و ررآیند هلی این متون نسژب رژ
مقول جهانیشدن و مؤلف شای رنیادین آن در حدی هژ
انتظارات جامع را رژرآورده سژازد نیسژ زیژرا ،رویکژرد
شنااری و سیستم متمرهژی محژوری دیسژییلینی آن را
شژژدای مژژیهنژژد .از سژژوی دیگژژر ،شژژکاف رژژین اسژژناد
را دستی ررنام درسی و شمینطژور نهادشژای آموزشژی
هشور در نسب رژا نیازمنژدی هشژور رژ سژم وسژوی
جهانیشدن عل و ریش در هاستیشای نظا آموزشی و
در دل آن در ررنام درسی موجود دارد.
را توج ر نتایج ،مفروض شژا و دیژدگاهشژای مشژرم
شده در رخ هیفژی ،رژرای اصژ م وضژعی فعلژی رژ
طراحی و تدوین الگوی ررنام درسی مبتنی رر شژهروند
جهانی در دامن ای گستردهتر و را نمون شای ریر تر ه
ر افیای قارلی تعمیم نتایج و شمونژین د لژ شژای
سیاس گذاری رهتر و قارل تعمیمتری ریاناامد در رخ
همی اناا شد .در این رخ ررای طراحی الگوی ررنام
درسی شهروند جهانی ،در دو سشح هلژی و ویژوه اقژدا
شد .در سژشح هلژی عوامژل مژؤثر رژر ررنامژ درسژی از
دیدگاه شای فیلسژوفان ،جامعژ شناسژان و روانشناسژان
ترریتی و در سشح ویوه نیژی مؤلفژ شژا و عناصژر ررنامژ
درسی ه شژامل اشژداف ،محتژوا ،روششژای تژدری و
ارزشیاری رر اسا س مؤلف (دان  ،مهژارت و نگژرش)
شهروند جهانی شناسایی شده اس .
درزمینۀ اشداف مشلوب الگوی ررنام درسی ر منظور
ترریژژژ شژژژهروندجهانی و ارزشژژژیاری آن از دیژژژدگاه
متخصصان حوزۀ علو ترریتی ارتدا ر ایژن نکتژ اشژاره
میشود ه را رررسیشای صورت گرفتژ  ،معلژو گردیژد
محققان قبلی تاهنون پووش مستقلی را ر لحا شمژۀ
مؤلف شای تحقی حاضر در این زمین اناا داده راشند،
یاف نشد ولی درعینحال یافتژ شژای ایژن پژووش رژا
رخ شژایی از یافتژ شژا و نتژایج در تحقیقژات محققژان
داخلژژی و رژژینالمللژژی نظیژژر اسژژیاراپانی و شمکژژاران
( ،)Sparapani et al,2014گژژوردون (،)Gordon,2014
حمژژدی و رزقژژی شیرسژژوار ( Hamidi & Razghi
Sabbaghi
&
 ،)shirsavar,2012صژژژژژژباغی (

 ،)Saadatmand, 2013سژژژلیمی و ملکژ ژی ( Salimi

 ،)&Maleki,2012رشژژیدی ( )Rashidi,2017در رژژاب
اشداف مشلوب الگوی ررنام درسی شمسویی و مشارقژ
دارد .شمونین نتایج این پووش در رعضژی از مژوارد رژا
نتایج هژاظمپژور و شمکژاران ()Kazempor et al.,2012
میایرت دارد ه شاید رتژوان دلیژل ایژن میژایرت را رژ
جامع آماری مورد مشالع متفاوت این دو تحقی نسب
داد.
در خصوص محتوای مناسب شر ررنامژ درسژی ذهژر
این نکت حا ی اشمی اس ه منظور از محتژوا عبژارت
اس از دان سازمانیافت و اندوخت شده ،اصژش حات،
اط عات ،واقعیات ،قژوانین و اصژول ،روش شژا ،مفژاشیم،
تعمیم شا مورد نظر اس  .خواه ر عنژوان رخشژی از مژتن
ی هتاب راشد ،خواه توضیحات ،حواشی و سایر اجژیای
جژژژانبی آن در مژژژدنظر قژژژرار گیژژژرد .یافتژ ژ شژژژای
ر دس آمده از رررسژی ایژن فرضژی شژا رژا نتژایج رپکژو
( ،)Repko et al.,2019جمژژالی تژژازه هنژژد ( Jamali
 ،)tazehkand et al.,2013یژژژاوری ( Yavari et
 ،)al.,2013جژژرار ( ،)Jarrar,2012قلتژژاش و شمکژژاران
( )Gheltash et al.,2013شمسویی دارد.
در ارتباه رژا روش تژدری رژ نظژر مژیرسژد هژ
مشکل اساسی روش شای تژدری سژنتی آن اسژ هژ
ررای عدهای مفید و ررای عدهای مضر اسژ  .در صژورت
هارررد دا م از آن ،فراگیژران فرصژ شژای مشلژوری را از
دسژژ خواشنژژد داد .حژژال اگژژر روششژژای تژژدری و
یادگیری فاقد تنژو هژافی راشژد شرگژی فرصژ تحقژ
آرمان آموزشی ررای شم میسر نخواشد شژد .گونژاگونی
شیوه شای تدری و یادگیری وسیل مهمی ررای پیشبرد
اصل ررارری فرص شای یادگیری اس زیرا طب نظریژ
شیوه شای یادگیری ،شر ی از افراد شیوهشای خاصژی را
ترجیح می دشند اما اهثر محققان و صاحب نظران ترریتی
روش تدری حل مسئل را رژ عنژوان مژؤثرترین شژیوه
میدانند ه را نتایج این تحقی شمسویی دارد .یافتژ شژا
و نتژژایج ایژژن تحقیژژ رژژا نتژژایج تحقیقژژات رپوپژژورت
( ،)Rapoport,2013شیلبژژورن ( ،)Hilburn,2015مژژ
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نوتژژژون ( ،)McNaughton,2014شژژژاو (،)Howe,2014
علژژوی و شمکژژاران ( ،)Alavi et al.,2013هژژاظمپژژور و
شمکاران ( )Kazempor et al.,2012شمسویی و مشارق
دارد.
درنهای  ،قبل از اینک ی مژدر در طراحژی یژ
سیستم ارزشیاری معتبر رکوشد ارتدا شایست اس شیوۀ
آموزشی خود را اص م هند زیرا تنها زمانی ی مژدر
و معلم میتوانند شیوۀ معتبر ارزشیاری را اناا دشند ه
شیوۀ آموزشی او نیی اعتبار داشت راشد .پ او ر آموزش
راید را پووش شمراه راشد و ثانیار آموزش رایژد سژعی در
تلفی دان داشت راشد .یافت شژا و نتژایج ایژن تحقیژ
درزمینۀ شیوه شای ارزشیاری را نتایج تحقیقات تاهژا و
اهژژژژدیمیر ( ،)Takkac & Akdemir,2012شیژژژژوز
( ،)Hughes,2010الژژژوانی و شمکژژژاران ( Alvani et
 )al.,2012و رشیدی ( )Rashidi,2020شمسویی دارد.
آنو از نظر گذش ریانگر این امر اس هژ  ،ررنامژ
درسژژی میژژانرشژژت ای ،پژژرداختن رژ هشژژف رارشژ شژژا،
نمایاندن شمپوشانیشا ،ایاژاد معرفژ شناسژی و توسژعۀ
روش شناسی شایی اس هژ درنهایژ  ،رژ خلژ حژوزۀ
معرفتی جدید منار می گژردد .رژا واهژاوی ررنامژ شژای
درسژی عمژومی هنژونی مشژخص شژد هژ مؤلفژ شژای
رسژژیاری در شمژۀ ارعژژاد و عناصژژر ررنامژ درسژژی مژژورد
ریتوجهی قرار گرفت انژد .ایژن موضژو مهژم و اساسژی،
امروزه در ماامع علمی و پووششی سراسر جهان ر ویژوه
در هشورشای توسع یافت شمژواره مژورد توجژ و تأهیژد
قرار میگیرند .نادیده گرفتن مؤلف شای شژهروند جهژانی
در ررنام درسی راعث میشود ه تعادل و تژوازن میژان
شهروند ملی و شژهروند جهژانی ایاژاد نشژود .واقعیژ
غیرقارل انکار جهان امروز این اسژ هژ جهژانی شژدن،
شم ارعاد زندگی رشر و آمژوزش شمژ مقژاطع را تحژ
تأثیر قرارداده اس  .سیاسژ گژذاریشژا ،مأموریژ شژا و
جه گیریشا طژرمشژا و ررنامژ شژای هژ ن اجتمژاعی،
سیاسی و فرشنگی شر جامع ای نیی مبتنی رر واقعی شژا
نیازشا ،الیامات ،اقتضا ات و امکانات آن جامعژ تژدوین و
ترسیم میگردد؛ و تردیدی نیس ه غفلژ یژا نادیژده

انگاشتن شر ی و یژا رخشژی از ایژن عرصژ شژای مهژم
میتواند ضررات و آسیبشژای جبژرانناپژذیری را رژ آن
جامع تحمیل نماید؛ رنارراین ،توصی ر افیای هیفیژ
ررنام شای آموزشی میژانرشژت ای رژا رویکژرد مفهژومی
ر گون ای ه دس هم ،قارل رقار در عرصژۀ منشقژ ای
راشد ،تنو رخشی ر نهادشای آموزشی ررای افیای توان
شمگرایی ساختاری و لیو ررخورداری از انعشاف پژذیری
نظا ملی آموزش عالی میشود.
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