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 یشهروند جهان یمولفه ها یبر مبنا «یاخلاق کاربرد»  یبرنامه درس یالگو
 

 ، دکترمریم سیف نراقی *فهیمه روزبه، دکترعزت الله نادری

 ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانگروه علوم تربیتی
 (80/01/79، تاریخ پذیرش:80/08/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

ان موجودی اجتماعی است که نیاز دارد تا به عضویت گروه های انس
مختلف دراید و در تعامل با این گروه ها رفتارهای اجتماعی خاصی از 

، به عنوان یک فرایند فراگیر و گسترده 1سازیجهانی ( .1خود بروز دهد)
تاثیر شگرفی بر تمام ابعاد زندگی آدمی، به ویژه آموزش و پرورش در 

از ابتدایی تا آموزش عالی داشته است به نحوی که چهره  کلیه سطوح
نظام های آموزشی در سراسر جهان تغییر کرده و اندیشه های سنتی و 
رایج درباره تعلیم و تربیت و ابزارها و رسانه های آموزشی به سرعت 
رنگ باخته و جای خود را به اندیشه ها و روش های نوین داده است 

میلادی به عنوان روشی برای  1891سال های آموزش جهانی در  (.2)
، حقوق بشر ، مسائل  2جمع بندی آموزش های مواردی همچون : صلح

میان فرهنگی ، محیط زیست و توسعه از طریق رویکردی دانش آموز 
 (.3محور ظهور نمود )

 
 
 
 

 
، علاقه به آموزش شهروندی جهانی توسعه پیدا  برخی محققانبه گفته 

رشد گسترده علاقه و گرایش به سمت آموزش . (4کرده است )
شهروندی جهانی از وسعت انتشار پژوهش های مرتبط با آن مشهود 

مانند فراخوان های عمومی ، تمرین ها و برنامه ها و گزارش  .(5است )
در تعریف شهروند جهانی ،  به گفته محققان،  ( .7و  6های سیاسی )

قبال کشور خود مسئولیت شهروند جهانی شخصی است که نه تنها در 
(. شهروندی جهانی شیوه 9دارد بلکه در مقابل تمام دنیا مسوول است )

ای برای درک نحوه عملکرد جهان و به هم پیوستگی مردم جهان به 
،  3یکدیگر ، شیوه ای برای نگریستن به برابری و عدالت اجتماعی

ضع موجود واقعیت های موجود ، تفاوت ها و راه هایی که می توان در و
، به  4تغییر ایجاد کرد و در نهایت شیوه عمل بر اساس تفکر انتقادی

 (. 8است ) 5چالش کشیدن بی عدالتی ها و تمرین حقوق شهروندی
 
 
 

 چکیده
طراحی و اعتبار با گسترش ابعاد آنها تقویت می نماید.هدف این پژوهش تربیت شهروندی جهانی مفاهیم ومهارت های خاص را زمینه: 

  است . ی آکسفامشهروند جهانمولفه های  یبر مبنا یدوره کارشناس«  آیین زندگی:اخلاق کاربردی » الگوی مطلوب برنامه درسی بخشی

دانشکده های علوم کلیه اعضای هیات علمی شامل جامعه آماری پژوهش است.  «زمینه ای»حاضر از نوع تحقیقات  پژوهشروش : روش

روش تصادفی طبقه ای که با استفاده از  استقم  های استان دانشگاه علوم تربیتی کلیه دانشجویان رشتهو های استان قمدانشگاه  انسانی
 62 دارایشنامه محقق ساخته پرسگردآوری داده ها از  نفر دانشجو از میان آنها انتخاب شد.جهت 191استاد عضو هیات علمی و  135تعداد 
 استفاده شد.به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون آماری خی دو استفاده شد .  94/1و با پایایی  گویه

آیین » بین نظرات اساتید و دانشجویان در رابطه با ارزشیابی الگوی پیشنهادی برنامه درسی  : نتایج پژوهش نشان داد کهیافته ها

هم سویی وجود داشت و اختلاف  %85مبنی بر مولفه های شهروندی جهانی در سه بخش دانش ، نگرش و مهارت « ردی زندگی:اخلاق کارب
 معناداری بین نظرات آنها مشاهده نشد .

ق : بنابراین الگوی تایید شده جهت طراحی برنامه درسی آیین زندگی :اخلاق کاربردی مطلوب است و با تالیف برنامه درسی فونتیجه گیری

 بر مبنای مولفه های شهروند جهانی آکسفام می توان به تربیت دانشجویان کارامد کمک کرد.

 

 : شهروند جهانی ، برنامه درسی ،آکسفام ، اخلاق کاربردی کلید واژگان

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 eznaderi@hotmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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در واقع شهروند جهانی ، شهروند مسئولی است که به تفاوت ها احترام 
 می گذارد ، وابستگی و به هم پیوستگی همه مردم جهان به یکدیگر را
درک می کند و آمادگی دارد که متعهدانه و با حساسیت ، بر اساس 

و کتینگ  به  (. لیک 11ملاحظات محلی و جهانی دست به عمل بزند)
مفهوم شهروندی جهانی مانند مجموعه ای از رفتارها و مهارت ها نگاه 

( .شاید بتوان شناخته شده ترین تعریف از شهروندی 12و11می کنند )
دانست که شهروندی  انگلستان  فته از سازمان آکسفامجهانی را برگر

جهانی را به عنوان فردی که واجد ویژگی های زیر است تعریف می 
نماید : آگاه از دنیای وسیع تر و درک نقش  خود به عنوان یک شهروند 

و ارج نهادن به تفاوت ها ؛درک چگونگی فعالیت های  6جهانی ؛احترام
ر ایجاد عدالت اجتماعی ؛مشارکت در جامعه فعالانه د 7جهانی ؛مشارکت

با سایر افراد برای تبدیل جهان به  9از سطوح داخلی تا جهانی ؛همکاری
(.در 13مکانی عادلانه تر و پایدارتر ؛پذیرش مسئولیت عملکرد دیگران )

همین زمینه نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهد که برای پرورش میل 
ی نیاز به حمایت های سازماندهی شده و گرایش به سوی شهروند جهان

است و برای بهینه سازی اهداف برنامه درسی نیاز به ایجاد ارتباط بین 
برنامه  های درسی محلی و ملی  و برنامه های درسی جهانی رسمی و 

(. هدف آموزش شهروندی جهانی حقیقتا 16 - 14بین المللی  است)
ست بلکه پرورش  نسل آموزش دانش آینده درباره جهان به افراد نی

آینده  با استفاده از عقایدی است که به کمک آن بتوانند با نابرابری ها و 
تربیت شهروندی جهانی مفاهیم و  (.17چالش ها جهانی  مقابله کنند )

مواد تمامی موضوعات و حوزه های آموزشی را با گسترش ابعاد آنها 
فراگیران علل و ریشه  تقویت می نماید .از طریق این فرایند ، مربیان و

های وقایع و پیشرفت های صورت گرفته در سطح داخلی را بررسی می 
نمایند ، ارتباطات آنها با سطح جهانی را مورد توجه قرار می دهند و به 

امروزه ارتقای مداوم  .(19تعیین راه حل های احتمالی می پردازند )
های جهانی  کیفیت آموزش عالی به عنوان یکی از اصلی ترین چالش

است ، با فرایند جهانی شدن و بین المللی  8در عصر اطلاعات و فناوری
امری ضروری به نظر می  11شدن علم توجه به ضروریات اخلاقی

 فعال ورود برای را خود که هستند جامعه از قشری ( .دانشجویان18رسد)
.به  کنند می آماده اجتماعی های مسئولیت برعهده گرفتن و جامعه به
 و ها مهارت ی توسعه و رشد عالی آموزش وظایف از مین دلیل یکیه

 اختصار به ها صلاحیت این از برخی.است افراد میان در لازم های ویژگی
 تفهم و تفهیم به مربوط قوای یا 11ارتباطی های مهارت: از عبارتند
 و ،معلومات 12مسئله حل روش یا علمی روش بکاربردن در ،مهارت
 حفظ جهت لازم های ،مهارت ملل و اقوام فهم جهت لازم های مهارت
 وظایف اجرای جهت لازم های ،مهارت نفسانی قوای و جسم سلامت
 آن است مسلم آنچه دیگر، سوی از.( 21ای ) حرفه های مهارت و مدنی
 شگرفی تاثیرات دانشجو ذهنی افق روی عالی آموزش محیط که است

 و ها پیشداوری نظام و سیستم رد و کند می گسترده را او ،دیدگاه داشته
 گسترده های دگرگونی وی قبول مورد 14های اخلاقی  ارزش و 13نگرش

 مناسب جایگاه عالی آموزش دوره آورد.بر همین اساس، می وجود به ای

 برنامه شک و بدون است جهانی شهروند تربیت و آموزش برای مهمی و
 و آموزش این یاساس بستر 16تربیتی و آموزشی محتواهای و 15درسی
در پژوهش های بسیاری نقش دانشگاه در آموزش اخلاق   است تربیت

شرح داده شده و به بحث در مورد مفهوم آموزش اخلاق پرداخته 
آموزش شهروند جهانی با توجه به تحولات سریع اجتماعی ، فن .(21اند)

آوری و سیاسی دوران معاصر ، از جمله دل مشغولی های برنامه ریزان 
ی و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان و ایران به شمار درس

یکی از اهداف پرورشی شهروند جهانی در نظام آموزش عالی  می آید.
تاکید بر توسعه مهارت ها ، دانش و شناخت و نگرش در حیطه های 
برنامه درسی است . از جمله اقدامات اساسی در این زمینه طراحی برنامه 

برخی ( .به گفته 22مینه تربیت شهروند جهانی است )های درسی در ز
هر برنامه درسی شامل اهداف و مقاصد ،تجربیات یادگیری  محققان

با توجه به مطالب عنوان شده  .( 23،سازمان دادن و ارزشیابی می باشد)
و اهمیت موضوع فوق، تحقیق حاضر قصد دارد به طراحی و 

آیین زندگی:اخلاق کاربردی  »اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی 
 آکسفام بپردازد.  دوره کارشناسی بر مبنای مولفه های شهروند جهانی«  

 

 روش

برر اسراس ماهیرت و آن روش این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و 
جامعره  (.24)اسرت «زمینه ای»شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات 

دانشرکده هرای علروم شامل کلیه اعضای هیرات علمری آماری تحقیق 
های استان قم )دانشگاه دولتی ، غیرانتفاعی ، آزاد ، پیام دانشگاه  انسانی

 221که تعداد آنها  تدریس می نمایند 86-87که در سال تحصیلی  نور(
هرای  دانشرگاه علوم تربیتریهای کلیه دانشجویان رشته نفر می باشد و

مری باشرند  مشغول به تحصیل 86-87که در سال تحصیلی قم  استان
با اسرتفاده از روش نمونره گیرری تصرادفی نفر است. 371که تعداد انها 

نفرر بره  191نفرر و از میران دانشرجویان  135طبقه ای از میان اساتید 
پرسشنامه محقق  گردآوری داده ها،ابزار صورت تصادفی انتخاب شدند .

 در ارتباط با مولفه های شهروند جهرانی گویه62ساخته است که شامل 
که بر می باشد  آکسفام در سه حیطه دانش و فهم ، مهارت ها  ، نگرش

پایرایی پرسشرنامه مبنای طیف نمره دهی  لیکرت  تدوین شرده اسرت 
به منظور توصریف داده هرا از به دست آمد. 94/1براساس آلفای کرانباخ 

اسرتفاده  )خی دو ( آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی
تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افرزار آمراری  .جهتشد

spss  استفاده شد . در نهایت ، الگروی پیشرنهادی برا اسرتفاده از آمرار
توصیفی و آمار استنباطی )آزمون مجذور خی دو ( مورد ارزشریابی قررار 

 گرفت.
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 «آکسفام»مبتنی بر مولفه های شهروند جهانی « اخلاق کاربردی آیین زندگی:» الگوی مطلوب  برنامه درسی: 1نگاره 

 

 یافته ها
بر مبنای  «سبک و آیین زندگی:اخلاق کاربردی»برنامه درسی   اهداف 

 ی کدام است ؟مهارت های شهروند جهان

(محاسبه شده در حیطه  2χ،با توجه به اینکه مقدار خی دو)  1در جدول 
( ودر حیطه نگرش )  111/1 در سطح معناداری 182/11دانش) 

در سطح  985/8( و در حیطه مهارت )114/1در سطح معناداری 615/11
( بزرگتر 48/8از خی دو جدول ) 4( و با درجه آزادی 132/1معناداری 

 (، فرض صفر رد می شود .>p 15/1است ) 

 
درصد اطمینان ادعا کرد که نظرات دانشجویان  85بنابراین می توان با  

ن ذیربط در هر سه بخش دانش ، مهارت و نگرش هم سو است و استادا
و قریب به اتفاق هر دو گروه اساتید و دانشجویان عقیده دارند که اهداف 
برنامه درسی آیین زندگی:اخلاق کاربردی در هر سه حیطه در سطح زیاد 

 و خیلی زیاد مناسب است.
 

 

 شنهادی :توزیع نظرات در خصوص هدف های برنامه درسی پی1جدول 
 شاخصها 

 گروه ها

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی استادان دانش

3 2 2 2 37 27 41 31 53 38 

 36 66 32 57 31 54 1 2 1 1 دانشجویان

 34 47 35 47 21 29 11 13 1 1 استادان  نگرش

 41 73 34 63 16 29 8 16 1 1 دانشجویان

 45 61 31 41 18 26 2 3 3 4 استادان  مهارت

 33 61 37 66 19 32 11 18 2 3 دانشجویان
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بر مبنرای  «سبک و آیین زندگی:اخلاق کاربردی»برنامه درسی محتوای 

 چگونه است؟مهارت های شهروند جهانی 

 χ 2خری دو )  ، با توجه به اینکره مقردار2در بخش محتوا و در جدول 
( ودر 112/1در سطح معنراداری  765/11(محاسبه شده در حیطه دانش)

( و در حیطره مهرارت 128/1در سطح معنراداری 45/11حیطه نگرش )  

از خی دو جدول  4( و با درجه آزادی 111/1در سطح معناداری 125/13)

(، فرض صفر رد مری شرود . بنرابراین > p 15/1( بزرگتر است ) 48/8)
درصد اطمینان ادعا کرد که نظرات دانشجویان و اسراتید  85ان با می تو

 ذیربط در هر سه بخش دانش ، مهارت و نگرش هم سو است.
 

 

 : توزیع نظرات در خصوص محتوای برنامه درسی پیشنهادی2جدول 
 شاخصها 

 گروه ها

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد نی فراوا درصد فراوانی  درصد فراوانی  دانش

 45 61 31 41 22 28 1 1 3 4 استادان

 42 76 41 73 16 29 2 3 1 1 دانشجویان

 38 52 49 65 11 15 1 1 2 3 استادان نگرش

 33 61 42 76 21 35 3 6 2 3 دانشجویان

 33 45 34 46 31 41 2 2 1 2 استادان مهارت

 36 65 31 54 32 59 2 3 1 1 دانشجویان

 
سبک و آیین زندگی:اخلاق »برنامه درسی یادگیری -روش های یاددهی 

 چگونه است؟ بر مبنای مهارت های شهروند جهانی « کاربردی
،برا توجره  3یادگیری و در جدول شماره –در بخش راهبردهای یاددهی 

در 854/11(محاسبه شده در حیطه دانرش) χ 2به اینکه مقدار خی دو ) 
در سررطح  245/12( ودر حیطرره نگرررش )  1234/1اریسررطح معنرراد

در سررطح معنرراداری 251/11( و در حیطرره مهررارت )1119/1معنرراداری 

 15/1( بزرگتر است ) 48/8از خی دو جدول ) 4( و با درجه آزادی 121/1

p < درصد اطمینران  85(، فرض صفر رد می شود . بنابراین می توان با
ش دانش ، اتید ذیربط در هر سه بخادعا کرد که نظرات دانشجویان و اس

 . مهارت و نگرش هم سو است

 

 یادگیری  برنامه درسی پیشنهادی–: توزیع نظرات در خصوص راهبردهای یاددهی 3جدول 
 شاخصها 

 گروه ها

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  

 56 76 36 48 4 5 2 3 2 2 استادان نشدا

 41 73 47 94 8 16 4 7 1 1 دانشجویان 

 51 68 31 43 17 21 1 1 1 1 استادان نگرش

 54 87 32 57 11 21 3 6 1 1 دانشجویان 

 29 38 31 43 37 51 3 1 2 2 استادان مهارت

 41 71 38 71 18 35 2 4 1 1 دانشجویان 

 
برر « سبک و آیین زندگی:اخلاق کاربردی »ارزشیابی الگوی پیشنهادی 

 مبنای مهارت های شهروند جهانی چگونه است؟

 χ 2،با توجه به اینکه مقدار خری دو )  4در بخش ارزشیابی و در جدول 
( ودر 135/1در سرطح معنراداری 445/11(محاسبه شده در حیطه دانش)

( و در حیطره مهرارت 111/1در سطح معنراداری  75/8حیطه نگرش )  

از خری دو جردول  4( و با درجه آزادی 148/1در سطح معناداری  56/8)

(، فرض صفر رد مری شرود . بنرابراین > p 15/1( بزرگتر است ) 48/8)
درصد اطمینان ادعا کرد که نظرات دانشجویان و اسراتید  85می توان با 

.ش دانرش ، مهرارت و نگررش هرم سرو اسرتذیربط در هرر سره بخر
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 : توزیع نظرات در خصوص ارزشیابی برنامه درسی پیشنهادی8جدول 
 شاخصها 

 گروه ها

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  دانش

 37 51 25 34 33 45 2 2 3 4 استادان

 41 71 33 61 25 45 2 4 1 1 دانشجویان

 25 34 37 51 35 49 1 1 2 2 استادان نگرش

 31 56 32 57 34 61 3 6 1 1 دانشجویان

 41 54 27 36 27 37 4 5 2 3 استادان مهارت

 38 71 33 58 25 45 3 5 1 1 دانشجویان

 

 بحث
یافته های این تحقیق حاکی از آن اسرت کره برین نظررات اسرتادان و 

رابطره برا ارزشریابی الگروی دانشجویان دانشگاه هرای اسرتان قرم ،در 
مبتنی بر مولفه « آیین زندگی:اخلاق کاربردی» پیشنهادی برنامه درسی 

های شهروند جهانی در سه حیطره دانرش، نگررش و مهرارت در چهرار 
یرادگیری و ارزشریابی  –بخش اهرداف ، محتروا ، راهبردهرای یراددهی 

سرطح  اسرتادان و دانشرجویان در  %85تفاوت معناداری وجود نردارد و 
متوسط و بالاتر الگوی فوق را به منظرور طراحری برنامره درسری آیرین 
زندگی دوره کارشناسی مطلوب می دانند . مولفه های شرهروند جهرانی 
مورد تاییرد اسرتادان و دانشرجویان در چهرار بخرش اهرداف ، محتروا ، 

ارائره  1یادگیری و ارزشیابی در قالب مدل شماره –راهبردهای یاددهی 
قابل ذکر است یافته های این پرژوهش برا نترایج پرژوهش  شده است .

برا توجره بره یافتره  (.16،15،14های پیشین مطابقت و همخوانی دارد )
پس از فراهم سازی بستر ها و زیر  های به دست آمده، پیشنهاد می شود

ساخت های لازم ،به منظور اجرای مولفه های شهروند جهانی پیشرنهاد 
، سرفصل هرای آن در برنامره  1مدل شماره  شده در تحقیق و در قالب

درسی آیین زندگی:اخلاق کاربردی دوره کارشناسی لحاظ شود و کترابی 
شرهروند »منطبق بر الگوی ارائه شده ، تالیف شرود .همچنرین مبحرث 

به عنوان یرک درس در برنامره درسری رشرته علروم تربیتری « جهانی 
کارشناسران و  گنجانده شود .و دوره های آموزش ضرمن خردمت ویرژه

اساتید دانشگاهی به صورت منظم و مداوم در جهت ارائه دانش و نگرش 
و مهارت مطلوب شهروند جهانی و ایجاد انگیزه به منظرور کراربرد ایرن 
مهارت های در کلاس های درس  برگزار شود . از جمله محدودیت های 
انجام این تحقیق می توان به کمبود پیشرینه تحقیرق در داخرل کشرور 

 اشاره کرد.

 

 گیرینتیجه
از پژوهش انجرام شرده مری تروان نتیجره گرفرت کره برنامره درسری 

، دارای مولفه های مناسب و « آیین زندگی : اخلاق کاربردی»پیشنهادی
شهروندان هر جامعه کاربردی جهت پرورش  شهروند جهانی می باشد . 

زد بره نیازمند دانش، نگرش و مهارت هایی هستند که آن ها را قادر سرا
عنوان یک عضو در جامعه جهانی حضور فعال در عرصه های مختلرف؛ 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند. با داشرتن مهرارت 
بتوانند در یک گروه به همراه دیگرران کرار  پیشنهادی، های شهروندی

ت لامجمعی انجام دهند، زندگی سالمی داشته باشند و مسئولیت حفظ س
ت را حرل کننرد، لافرایرند. هم چنین با روشی صرلح آمیرز اختخود را بپذ

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در جامعه را نقادانه تحلیل کنند، اعتمراد 
به نفس داشته باشند، عقاید دیگران را تحمل کنند و ضرمن احتررام بره 
حقوق انسان ها و نگرانی در مورد سرنوشت دیگران نسربت بره آن هرا 

شهروندان جهانی باید بتوانند از فنراوری هرای د. احساس مسئولیت کنن
جدید مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند و از آن بره منظرور 

  ارتقای سطح زندگی فردی و رفاه اجتماعی خود بهره بگیرد .

 

 های اخلاقیملاحظه
در این پژوهش با معرفی منرابع مرورد اسرتفاده، اصرول علمری، 

ی و امانرتداری رعایرت گردیرد و حرق معنروی حرفهای، اخلاق
 .نویسندگان و پژوهشگران، حفظ شده است

 

 سپاسگزاری
نویسنده این مقالره از تمامی بزرگوارانی که در تکمیل پرسشنامه این 

 .تحقیق او را یاری کردنرد، کمرال امتنران و سپاسرگزاری را دارد

 

 هنام واژه
1. Globalism                      جهانی سازی 

2. Peace                                 صلح 

3. Social justice               عدالت اجتماعی 

4. Critical thinking               تفکر انتقادی 

5. Citizenship law            حقوق شهروندی 

6. Respect                              احترام 

7. Participation      مشارکت                     

8. Cooperation                            همکاری 

9. Technology                             فناوری 

10. Ethical supplies               ضروریات اخلاقی 

11. Communication skills     مهارت های ارتباطی 

12. Problem solving                      حل مساله 



  یشهروند جهان یمولفه ها یبر مبنا «یاخلاق کاربرد»  یبرنامه درس یالگو فهیمه روزبه و همکاران:
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13. Attitude                                 نگرش 

14. Ethical value                   ارزش های اخلاقی 

15. Curriculum                     برنامه درسی 

16. Educative                     تربیتی 
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