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 یفرهنگ تیهو حفظ وشدن جهانی کردیرو باطراحی برنامه درسی 
 و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

 قاسمی کبری

 اهری اعتماد عالءالدین

 مکی آل آقا الزمانبدیع

 چکیده
ی و راهبردهای یادده، محتوا، الگوی کالین شامل اهداف بر اساسشدن جهانی کردیرو بابرنامه درسی 

، رندهبندی یادگیگروه، فضای آموزش، زمان آموزش، یادگیری هایفعالیت، آموزشیمواد و منابع ، یادگیری
 در. دش انجام مرحله سه طی که بود ترکیبی مطالعه یک پژوهش ارزشیابی برنامه درسی بوده است. این

 وشدن جهانی رویکرد با یدرس برنامه هایویژگی، کیفی یمحتوا تحلیل روش از استفاده با اول مرحله
 کیفی خشب نتایج از استفاده با ابزار یهاگویه و ابعاد، دوم مرحله در. گردیـد تبیین فرهنگی هویت حفظ

 واییر نیز سوم مرحله در و گردیـد تدوین پژوهش موضوع با مرتبط و معتبر متون بررسی و مطالعه
عه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و گردید. جام تعیین ابزار پایایی و محتوا روایی، یصور

ی که قضاوت –گیری هدفمند از نمونه موردنیازو برای تعیین حجم نمونه  استمتخصصان برنامه درسی 
 حلیلوتتجزیهبود که برای  ساختهمحققپرسشنامه ، هاآوری دادهجمع ابزارنفر بوده است.  41تعداد آنان 

 هاگویه هکلی سنجی روایی از پس. و آمار استنباطی استفاده شده استهای آمار توصیفی ها از شاخصداده
 21، گویه در بخش اهداف CVI ،24 محتوای روایی شاخص و CVR محتوایی روایی نسبت یلهوسبه

 هایفعالیتگویه  2، آموزشیگویه مواد و منابع  2، راهبردهای یاددهی و یادگیری یهگو 2، گویه محتوا
گویه ارزشیابی حاصل شد  2، بندیگروهگویه  2، گویه فضای آموزش 8، ان آموزشگویه زم 8، یادگیری

 ترینییاتحیکی از توان گفت که می پژوهشهای این گویه بود. در تبیین یافته 87شامل  درمجموعکه 
 .بوده استتعیین هدف یا اهداف ، درسی ریزیبرنامه عناصر در فرایند

هویت فرهنگی، شدنجهانی، برنامه درسی، والگ، اعتبارسنجی های کلیدی:واژه

  

                                                                                                                                        
 .است دهناسالمی واحد رو آزاددانشگاه  ریزی درسیبرنامهاز رساله دکتری رشته  حاضر برگرفتهمقاله 

 اسالمی، رودهن، ایران ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاددانشجوی دکتری برنامه. 

 نویسنده مسئول(  .اسالمی، رودهن، ایران مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد استادیار دانشکده علوم تربیتی و(
ala.Etemad@gmail.com 

 اسالمی، رودهن، ایران آزاد رودهن، دانشگاه مشاوره، واحد و تربیتی علوم دانشکده استادیار. 
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 مقدمه
 یداریپا در یسع فرادا گرچه، است وقفهیب راتییتغ معرض در یجتماعا ساختار امروزه

 تحقق هرگز امر نیا یولدهند. پرورش می خود در را تداوم لیتخ، جوامع و دارند ثبات و
 یدگرگون و رییتغ در حال همواره جوامع که است آشکار قتیحق کی خود نیا. ابدیینم

 زانیم اما افتدیم و افتاده اتفاق ادوار و جوامع تمام در گرچه یاجتماع راتییتغهستند. 
 طیشرا تحت تارییتغ نیا اجتماعی در. است متفاوت گرید جامعه تا یاجامعه از آن

 نینو طیشرا و تراییتغ ن. ایباشد کنداجتماع دیگر  در یول عیسر ستا ممکن خاص
 با، شده است یدیجد تیوضع آمدن دیپد به منجر ستمیب قرن نیواپس دهه از ادشدهایج

، یاعاجتم، یاسیس مختلف یهاعرصه در متضاد گاه و متفاوت یامدهایپ گوناگون ابعاد
 طرح، یالمللنیب دیجد گرانیباز ظهور، یدوقطب نظام یفروپاش، یفرهنگ و یاقتصاد
 جوامع سطح در کمشتر قیعال و اهداف و هاآلدهیا ارائه و یفرامل معضالت و مسائل

 طیحم یالحظه ارتباط، یفن امکانات از برداریبهره با هم نآ، المللیبین عرصه و یداخل
ت. کرده اس یساختار یهایدگرگون و تحوالت دستخوش را المللیبین یفضا و یجهان

 تخوشدس را بشر یزندگ شئون هیکل تا رودیم حاضر عصر میپارادا عنوانبه «شدنجهانی»
 (.2991، یسرافراز و یدیحم) کند تحول و رییتغ

 هم و نخبگان فرهنگ در هم امروزه که است ییهامقوله ازجمله، شدنجهانی مفهوم
 اغتشاش یحت و ابهام و اختالط با جد به اما، رودیم کار به وفور به عامه فرهنگ در

 یهاواژه نیگزیجا سو کی از، مفهوم نیا. ستروبهرو ییدایپ علل و وجوه در ییمعنا
 زبان رد اما، هستند روروبه یعلم مشخص فیتعار با یاجتماع علوم در که است یمتفاوت
 که یمختلف یکردهایرو، گرید یسو از و شوندیم دور خود تشخص یمرزها از یعموم

 دینافزایم آن بر را یخاص ییمعنا یبارها، دارند وجود فرهنگ و استیس جهان در
 (.2997، یکیخان)

 او. است (کانم و زمان) انتقال یمعنا بهشدن جهانی که ستامعتقد( 2994) 2نیدیگ
 لیساو ساختن ولحمت در بشر توان از یناش تحول نیا اعظم بخش که ستا باور نیبرا

 معتقد( 2997) 7رابرتسون(. 2969، انیجهان از نقل) است دور راه از تیفعال و یارتباط
 نداشت یچندان یعلم اعتبار 2961 دهه اواسط دیشا ای لیاوا تاشدن هانیج مفهوم است

 چهاگر. کرد دایپ یجهان جنبه مفهوم پسازآن و شد آغاز هشتاد دهه اواسط از آن کاربرد و

                                                                                                                                        
1. Giddend 2. Robertson 
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 دیجدشدن جهانی ندیفرا اما، است شده یعلم اتیادب اردو هشتاد دهه ازشدن جهانی واژه
، ییگرانو البته. گرددبرمی داریسرمایه ظهور و یینوگرا زمان به آن خیتار بلکه. ستین
 انسان یآگاه سطح دیتشد موجب معاصر دوران یط در و کرده عیتسر را ندیفرا نیا

 ولتح خاستگاه و یاصل کانون را ییاروپا تمدن رابرتسون. شده است آن به نسبت
 هب مربوط، شدنانیجه زاو ا برداشت رد نکته نیتریاصل. آوردیم حسابشدن بهجهانی

 .(2969، از جهانیان نقل)است  یدیجد نسبتاً دهیپد که است یجهان یآگاه دیتشد

 شوندیم برده بکار، مترادف یمیمفاه مثابهبه معموالً کردن یجهان وشدن جهانی
 در. تندهس یمتفاوت کامالً یمعان دارای و ستندین کمشتر لفظ در و معنا در کهدرصورتی

 بر را خود یهاخواسته یخاص اراده و ستا یعیطب کامالً هاحرکتدن شجهانی روند
 ورتصبه شتریب هاپردازینظریه، طیشرا این در. کندینم لیتحم هاملت و یجهان جامعه

 مینهز در. است ندهیآ بینیپیش و اطالعات و اخبار به با توجه ندهیآ تیوضع لیتحل
 شیپ از اهداف سویبه یجهان جامعه دادن سوق یبرا بزرگ یهاقدرت زین سازیجهانی
 یکشورها، سازیجهانی روند در گرید به عبارتی. کنندیم ریزیبرنامه، شدهطراحی
 به و کنند لیتحم هاملت گرید بر را خود منافع و هاخواسته کوشندیم قدرت به معطوف

 منافع مسلخ در را هاملت منافع گرسلطه یهاقدرت. پردازندیم بر آنان خود یرهبر تیتثب
 خود طرهیس گسترش یبرا، شدنجهانی کنندهتسریع یندهایفرآ از و کنندیم یقربان خود

 (.2991، ایسپهرن) رندگییم بهره یجهان جامعه مقدرات بر
 معامالت تنوع و یجهان تجارت رشد در توانیم راشدن جهانی ابعاد، نیب نیا در 

 به رو و عیسر انتقال، یگردشگر صنعت توسعه، هیسرما و پول تجارت رشد، یالمللنیب
 لیتما و شیگرا دیتشد، چندملیتی بزرگ یهاشرکت گیریشکل، یفناور گسترش رشد

 کار یروین مهاجرت، یامنطقه یاقتصاد یهابلوک و اهنسازما رد تیعضو به کشورها
 رد طالعاتا تبادل یهاندیفرآ وها رسانه و ارتباطات گسترش وی المللنیب طحس رد

 تبادل و ادغام، اطالعات و ارتباطات یمجاز یایدن آمدن دیپد و جهان نقاط سراسر
 رتنازک، غیره و هنجارها، هایدئولوژیا، هانگرش رییتغ، یفرهنگ یرفتارها و هاشاخصه

(. 2962، رکیز) کرد جستجو یمردم انیم یوندهایپ جادیا و هادولت پوسته شدن
، ستایس، اقتصاد، بشر حقوق همچون یابعاد در توانیم را دنشیجهان ابعاد طورکلیبه

 (.2997، یکیخان) کرد میتقس فرهنگ و ارتباطات و اطالعات یفناور
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 آشکار فرهنگ بعد در، شدنجهانی عرصه در یدگیچیپ و تناقض و بعد نیتربرجسته
 بلکه، ددار یپ در یفرهنگ ادغام وی همگون ینوع تنهانهشدن جهانی ندیفرآ. شودیم

 و یلطفکند )یم فراهم را دیجد یهاارزش و یفرهنگ زیرستاخ و ییواگرا، تنوع اسباب
 (.2969، درزادهیح

 خود کردن نهینهاد دنبال به و شود وارد جامعه در دیجد یهاارزش هرگاه، طورکلیبه
 که یزمان، بیترت نیبد. شودمی جادیا میقد و دیجد یهاارزش انیم یتضاد، باشد

 عهجام فرهنگ است ممکن، بپردازد میقد یهاارزش با مقابله به بتواند دیجد یهاارزش
 و کند مواجه چالش با را جامعه یفرهنگ تیهو درنهایت و کند یتحوالت دستخوش را
. شودیم فراهم دیتهد و بحران به آن لیتبد یبرا یبستر، چالش نیا نشدن حل صورت در

 تیهو و خود ییشناسا به نتوانند افراد تا شودیم موجب تیهو بحران گیریشکل
 واملع ازشدن جهانی دهیپد. بپردازند شرفتیپ سویبه حرکت منظوربه خود یفرهنگ
 دورۀ در دیگرعبارتبه؛ (2966، یهرات و یوضیع) سته تیهو از شکل نیا بر مؤثر

، زندمی دامن یفرهنگ تیهو یهاچالش به هارسانه گسترش وشدن جهانی ندیفرا، معاصر
 (.7127، 2ولکرس) ستا افزوده هاآن به یاتازه بعد کمدست ای

 یائلهمس یفرهنگ تیهو وشدن جهانی بر یمبتن یدرس یبرنامه یطراح مسئله روازاین
 برنامه و وپرورشآموزش که رسدیم نظر به چراکه. است یامروز جوامع یشرویپ در مهم
 علت هب امروزه اما؛ بود کشور هر یمل تیهو بر یمبتن و یمل یادیز حد تا گذشته در یدرس

 داشته یاساس یراتییتغ به ازین است ممکن یمل یدرس برنامه میمفاهشدن جهانی یهادهیپد
 یریادگی نهیزم در یمدل( 7122) 9آلتوگان انیم نیا در. (7129، 7نایمارد و نانتانیگوپ) باشد

 پژوهش در زین (7124) 4بیر و جبورد. است هکرد یطراح یفرهنگ تیهو خصوص در
 و بتمثی امدهایپ بر و داشته اذعانشدن جهانی بر یمبتن یدرس برنامه یهاچالش به خود

 رانگپژوهش از کی هر. است کرده اشارهی درس برنامه درشدن جهانی دهیپد از یاشن یمنف
 رمذکو یدرس برنامه طراحی ارائه به اقدام شیخو خاص ینظری مبان بر اساس مذکور
 یدرس برنامه گیریجهت که دهدیم نشان یدرس برنامه در هینظر هر بازتاب. اندداشته
 تیوه به توجه، هافرهنگخرده به توجه، ییتکثرگرا از یانیجر سمت به آموزشی هاینظام

 وجهت با. رودیم شیپ ییتمرکززدا و العمرمادام آموزش، یاحرفه یفن آموزش، یبوم و یمل

                                                                                                                                        
1. Creswell, J. W. 
2. Gopinathan, S., & Mardiana, A. B. 

3. Altugan, A. S. 
4. Durib, M. J. 
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ی ریاثرپذ زانیم ضرورت و است گذر حال در و جوان یاجامعه زین رانیا یجامعه نکهیا به
 لهمقو نیا و است ناپذیراجتناب یامر یجهان تحوالت از کشور نیا یدرس یبرنامه اهداف
 دهدیم رقرا اندرکاراندست و متخصصان یرو شیپ را مذکور نظام بر مبتنی یطراح مسئله

 (.2966، یطوس)
 سطح. رندیگیم شکل خاص و عام سطح دو در یکلطوربه یدرس برنامهطراحی 

 ای و خاص سطح و استی ارزشی مبان خصوص در گیریتصمیم بر ناظر عام ای ریفراگ
 ینگچگو و یزیربرنامه خصوص در یفن و یکیتکن یهایریگمیتصم بر ناظر جزئی
 منابع ای منبع نوع از یدرس برنامه طرح، عام ای ریفراگ سطح در. است برنامه عناصر اعمال

 منبع سه یخیتار لحاظ به. ردیپذیم تأثیر، شودیم انتخاب ریزبرنامه توسط که اطالعات
 در ییمبنا عنوانبه کی هر که است شده ییشناسا یدرس یزیربرنامه یبرا یاطالعات

 یهاموضوع: شودیم گرفته کار به یزیربرنامه امر به مربوط متعدد یهایریگمیتصم
 نیهمچن. جامعه و گرددیم یطراح آنان یبرا درسی برنامه که اییادگیرنده، مدون یدرس

 در که ییهامیتصم از ترمشخص و یکیتکن سطح کی در یدرس برنامه ساختار ای شکل
 2961، 2نیکال) ردیپذیم تأثیر، شودیم اتخاذ یدرس برنامه دهندهتشکیل عناصر خصوص

 و یرفنیغ، یفن طبقه سه در یدرس برنامه طراحی یطرف از(. 2997، یمهرمحمد از نقل
 بودن یخط رینظ یمفروضات بر یمبتن یفن طراحی. شوندیم واقع موردبحث وسط حد
 بینیپیش و نیتدو تیفعال اختصاص و بودن ینیع و یزیتجو، یدرس ریزیبرنامه ندیفرا

 برنامه شیشاپیپ تدارک با یرفنیغ. طراحی هستند یدرس برنامه متخصصان به یدرس برنامه
. نندکیم واگذار معلم عهده به را نهیزم نیا در گیریتصمیم هرگونه و بوده مخالف یدرس

 مختصات جهات یاپاره در و دارند قرار دو نیا وسط حد در وسط حد ای انهیم طراحی
 (.2966، واجارگاه یفتح) دارند را فوق هایطراحی از گروه دو هر

 باید اردد وجود دیدن یکپارچه برای ایاراده اسالمی تربیت و تعلیم نظام چتر زیر اگر
 یشترب و شود برداشته یادگیرنده و برنامه، محیط، زمینه، هانظام خرده بین صوری مرزهای
ان و )الهامی .شود پرداخته محوری تخصص و کاربرد به باید پرداخت هانظریه به ازآنچه

 (2996، همکاران
 تیهو وشدن جهانی متوجه دیبا اول وهله در ما موردنظر طراحی ازآنجاکه نیبنابرا

 یرتأث تحت اگرچه که است عام ی طراحینوع، باشد یادگیرندگان همه انیم در یفرهنگ

                                                                                                                                        
1. Clyne 
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 شودیم یطراح یادگیرنده تیمحور با یول، دارد قرار زین موجود دانش و جامعه یازهاین
 نیتدو یرفنیغ و یفن احیطر وسط حد در و دارد قرار محوردانش طراحی زمره در که
 را برنامه، مدرسه طیشرا به توجه با بتواند دیبا معلم طرفازیک رایز؛ شودیم

 صرف یزیتجو طراحی کی ارائه نیبنابرا، باشد داشته مداخله آن در و کند یسازمتناسب
 تفادهاس یبرا الزم تخصص و دانش زین معلمان است ممکن یطرف از. بود نخواهد مرثمثمر

 به ار برنامه گیریشکل انیجر توانینم و باشند هتنداش را خصوص نیا در یهارنامهب از
. ودب نخواهد کارآمد زینی رفنیغ طراحی کی ارائه نیبنابرا، کرد واگذار آموزدانش و معلم

 ییدتأ و یعتبارسنجا مورد کهدرصورتی شدهطراحی یدرس برنامه گرید یسو از
 به اجرا و یلیتکم یدرس برنامه یطراح یبرای شتریب اننیاطم با ردیبگ قرار متخصصان

 قرار یاعتبارسنج مورد شدهارائه یدرس برنامهطراحی  کهدرصورتی. شد خواهد گرفته کار
 کردن یسنج اعتبار نیبنابرا؛ بود خواهد پرسش مورد همواره آن اعتبار و یدرست، ردینگ

 یرگید مسئله زین آن یدرست و تیمطلوب از کردن حاصل نانیاطم و شدهارائه طراحی
و نیز با توجه به اینکه  شد خواهد پرداخته آن به حاضر پژوهش ندیفرا در که است

باید بتوانند با تولیدات دنیا رقابت کنند الزم است که این تغییرات با  آموزشیتولیدات 
 حفظ هویت فرهنگی در برنامه درسی لحاظ شوند.

( 2992) یشیاس و سعدی، رستمی پژوهش با مشابهی نتایج به، زمینه این در پژوهشگر
 پژوهش این نتایج. است رسیده درسی برنامه عناصر برشدن جهانی پیامدهای مورد در

 باالتری پذیریانعطاف از اهداف است شده موجبشدن جهانی که است داده نشان
 و رایانهواگ تفکر بر تأکید و شود اهداف از سطوح به بیشتری توجه و شوند برخوردار

 وهشپژ هاییافته با پژوهش این نتایج همچنین. شود جهانی شهروندی تربیت و خالق
( 2992همکاران )محمدی نائینی و . است بوده همسو نیز( 7119) 2یانگ و( 2962) آیتی

 ند. درکردآموزش عالی ایران  المللیبینطراحی مدل اساتید در برنامه درسی اقدام به 
یاسی از ق بندیمقولها استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع ب، شدهانجام پژوهش

 رتصوبههدفمند  یریگنمونهشیوه  با وبرنامه درسی  نظرانصاحبدیدگاه اساتید و 
 برشدن جهانی تأثیر( 2992) همکاران و رستمی از متون انجام شده است. برداریفیش

 و منعطف هایگروه ایجاد و تردهگس یادگیری هایگروه ایجاد را بندیگروه عنصر
 برشدن جهانی تأثیرات زمینه در نیز( 2997) همکاران و آتشک. داشتند عنوان بندیگروه

                                                                                                                                        
1. Yang, R. 
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 ریانج تغییر بر مبنی مشابهی نتایج به یادگیری یاددهی هایراهبرد و هاروش عنصر
 ریانج تغییر، یادگیری به تدریس از آموزش جریان تغییر، مجازی به سنتی از آموزش
 قشن تغییر، گرایی ساختن به رفتاری از جریان تغییر، انفرادی به گروهی از آموزش
 یافتند. دست راهنما به دانش دهندهانتقال از استادان

 یدرس برنامه مناسبعناصر  که بود نیا حاضر پژوهش در یاصل هایسؤال روازاین
 و شد؟ نائل یفرهنگ تیهو حفظ به توانیم چگونه و ستیچشدن جهانی کردیرو با

 چگونه خواهد بود؟ شدهطراحیدرسی  عناصر برنامه اعتبارسنجی

 روش
اد و اسن، پژوهشگر بر آن بوده تا با مطالعه و بررسی متون ازآنجاکه، در پژوهش حاضر

 برنامه طراحی الگوی مبادرت به، منابع کتبی و شفاهی و همچنین مصاحبه با متخصصان
ی و سپس آن را با توجه به نظر فرهنگ تیهو حفظ و شدنجهانی کردیرو با یدرس

روش  ازنظرکاربردی و ، هدف ازنظر پژوهشلذا این ، کندمتخصصان اعتبارسنجی 
این پژوهش شامل کلیه  موردبررسییابی است. جامعه توصیفی و زمینه، آوری دادهجمع

شدن یه جهانی در زمینهایپژوهشریزی درسی با تجربه نظران برنامهمتخصصان و صاحب
جهت  موردنیاز. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه استو هویت فرهنگی 
. خبرگان استفاده شده است آماری جامعهقضاوتی از –گیری هدفمند اعتبارسنجی از نمونه

 درسی ریزیبرنامه علمیهیئتنفر از متخصصان و اعضای  41برابر  پژوهشخبرگان این 
مرد و  شوندگانمصاحبهدرصد  88 یعنی موردبررسی شوندهبهمصاحشتر افراد یبودند. ب

های دانشیار دانشگاه موردبررسی شوندهمصاحبهافراد  %22زن بودند.  هاآندرصد از  94
 .سال بودند 21-41دارای سنی بین  موردبررسیافراد  %22کشور بودند و 

ا عنوان ای که بنامهدر اعتبارسنجی جهت طراحی نهایی برنامه درسی خبرگان به پرسش
با حفظ هویت فرهنگی بود پاسخ دادند. چهارچوب شدن جهانیعناصر برنامه درسی 

 نشان داده شده است. 2مفهومی طراحی برنامه درسی در شکل 
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 . چهارچوب مفهومی طراحی برنامه درسی4شکل 

 41امل شگروه ارزیابی ، گروه ارزیابی روایی و پایایی، جهت تعیین روایی و پایایی
نفر از متخصصان تشکیل شد. نظر افراد گروه تعیین روایی وارد یک کاربرگ اکسل گردید. 

( و شاخص روایی محتوا CVRنسبت روایی محتوا ) مؤلفهروایی محتوایی شامل دو 

 مطالعه ادبیات نظری

 استخراج محتوای برنامه درسی

 های تدریس برنامه درسیاستخراج روش

 ارزشیابی برنامه درسی هایاستخراج شیوه

 های ارزشیابیهای تدریس و شیوههای مربوط به اهداف، محتوا، روشتعیین گویه

 تهیه پرسشنامه و توزیع اولیه در بین خبرگان

پایایی و   روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه

 تکرارپذیری

تعیین شاخص روایی  

 محتوایی

 تعیین پرسشنامه نهایی و ارائه الگو

 شدهربرد عملی برنامه درسی طراحیکا
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(CVI است. در محاسبه )CVR  از متخصصان درخواست شد که در خصوص هر یک از
رتی ضرو»و « مفید اما ضروری نیست»، «ی استضرور»پرسشنامه به سه آیتم  سؤاالت

پاسخ دهند. آرای اعضای گروه که به گزینه ضروری است تعلق گرفت از طریق « ندارد
، شودنمایش داده می CVR با عبارت اختصاربه پسازایننسبت روایی محتوایی که 

 ( استفاده گردید.2سازی شد. بدین منظور از رابطه )کمی

𝑪𝑽𝑹 =
𝒏𝒆−𝑵/𝟐

𝑵/𝟐
 (4) 

 Nاند و ی ضروری پاسخ دادهتعداد متخصصانی است که به گزینه neدر این رابطه 
ار باشد اعتب تربزرگاز مقدار جدول  شدهمحاسبهتعداد کل متخصصان است. اگر مقدار 

با توجه به  CVR قبولقابلحداقل مقادیر  2شود. در جدول محتوای آن آیتم پذیرفته می
ان داده توسط الووشه نش شدهتوصیهکننده در برآورد روایی پرسشنامه کتتعداد نفرات شر

(. با توجه به اینکه در این مطالعه تعداد اعضای گروه 7128، 2شده است )گیلبرت و پریون
 فرض شد. 49/1مساوی و باالتر از  CVR موردقبوللذا عدد ، نفر بودند 22تعیین روایی 

 توسط الووشه دهشیهتوص CVR. معیار پذیرش 4جدول 

 حداقل مقدار روایی تعداد افراد پانل متخصصان
2 99/1 
8 99/1 
2 99/1 
6 62/1 
9 26/1 
21 87/1 
22 49/1 
71 47/1 
72 92/1 
91 99/1 
41 79/1 

 دهندهنشان، شودنشان داده می CVI اختصاربه پسازاینشاخص روایی محتوایی که 
 قدرهریی یا قابلیت اجرای مدل یا ابزار نهایی است. های مربوط به رواجامعیت قضاوت

                                                                                                                                        
1. Gilbert, G. E., & Prion, S. 
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کند. برعکس این میل می 99/1به سمت  CVIمقدار ، روایی محتوایی نهایی باالتر باشد
از متخصصان خواسته شد که در خصوص  CVIقضیه نیز صادق است. جهت محاسبه 

 ؤالسهر « نوضوح یا شفاف بود»و « سادگی و روان بودن»، «مربوط یا اختصاصی بودن»
 ازنظرهر گویه را « مربوط بودن»که متخصصان  صورتبدین. کنندنظر خود را اعالم 

واضح  کامالً. »4« مربوط است. »9، «مربوط است نسبتاً» .7، «مربوط نیست» .2خودشان از 
 29/1برابر با  CVIنهایی از میانگین هر سه  CVIشود. برای محاسبه مشخص می« است

. برای استحذف شده  گونهآنباشد  29/1کمتر از  هاییگو CVIاست و اگر شاخص 
 استفاده شد. 7از رابطه  CVIمحاسبه 

𝑪𝑽𝑰 =
تعداد متخصصینی که به گویه نمره 𝟑 و 𝟒 دادهاند

تعداد کل
 (3) 

 هایافته
 9در ابتدا پرسشنامه اولیه طراحی برنامه درسی که بر اساس برنامه درسی کالین شامل 

 هایفعالیت، آموزشیمواد و منابع ، راهبردهای یاددهی و یادگیری، محتوا، فبخش اهدا
بندی یادگیرنده و ارزشیابی برنامه درسی گروه، فضای آموزش، زمان آموزش، یادگیری

 تهیه گردید.
 و سادگی»، «بودن اختصاصی یا مربوط» خصوص در که شد خواسته متخصصان از
 هک صورتبدین. کنند اعالم را خود نظر سؤال هر «بودن شفاف یا وضوح» و «بودن روان

 نسبتاً» .7، «نیست مربوط» .2 از خودشان ازنظر را گویه هر «بودن مربوط» متخصصان
 شود. از متخصصانمی مشخص «است واضح کامالً. »4 «است مربوط. »9، «است مربوط

، «تاس یضرور» آیتم سه به پرسشنامه سؤاالت از یک هر خصوص در که شد درخواست
 پاسخ دهند. «ندارد ضرورتی» و «نیست ضروری اما مفید»

مربوط یا اختصاصی »از متخصصان خواسته شد که در خصوص  CVIجهت محاسبه 
. کنندنظر خود را اعالم  سؤالهر « وضوح یا شفاف بودن»و « سادگی و روان بودن»، «بودن
، «مربوط نیست» .2دشان از خو ازنظرهر گویه را « مربوط بودن»که متخصصان  صورتبدین

 شود.مشخص می« واضح است کامالً. »4« مربوط است. »9، «مربوط است نسبتاً» .7
 نشان داده شده است. هاآنهای مربوط به هر بخش و مجموع تعداد گویه 7در جدول 
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 های مختلف پرسشنامه اولیه طراحی برنامه درسی. بخش3جدول 

 هاتعداد گویه عنوان بخش
 26 اهداف
 27 محتوا

 8 راهبردهای یاددهی و یادگیری
 2 آموزشیمواد و منابع 

 8 یادگیری هایفعالیت
 6 زمان آموزش
 2 فضای آموزش

 6 بندی یادگیرندهگروه
 2 ارزشیابی

 22 کل

( 82، 27، 42، 41، 97، 79، 72، 79، 77، 27، 6گویه ) 24در  CVRنسبت روایی محتوا 
بود که به دلیل  79/1تر از نفر پایین 41در جدول الوشه برای  شدهرائهاتر از مقادیر پایین

 شدهطراحیکسب نمره پایین حذف شدند. در این مرحله با توجه به اهداف ابزار و محتوای 
ت و انظر اعمالهای ابزار با همدیگر همپوشانی داشتند که با برخی از گویه، هابرای گویه

گویه  2تعداد ، هاآنات و پیشنهادهای نظر اعمالی داشتند که با همپوشان، هاآنپیشنهادهای 
های دیگر حذف گردید. پس از روایی ( نیز به دلیل همپوشانی با گویه22، 46، 29، 22، 46)

گویه در  CVI ،24و شاخص روایی محتوای  CVRنسبت روایی محتوایی  یلهوسبهسنجی 
گویه مواد و منابع  2، ای یاددهی و یادگیریگویه راهبرده 2، گویه محتوا 21، بخش اهداف

 2، گویه فضای آموزش 8، گویه زمان آموزش 8، یادگیری هایفعالیتگویه  2، آموزشی
. در جدول استگویه  87شامل  درمجموعگویه ارزشیابی حاصل شد که  2، بندیگروهگویه 

ا بعد ی محتونسبت روایی محتوا و شاخص روای بر اساسشاخص روایی محتوایی ابزار  9
 از اصالح و بازنگری ابزار آورده شده است.
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نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا بعد  بر اساس. شاخص روایی محتوایی ابزار 2جدول 

 از اصالح و بازنگری

 CVR CVI گویه حیطه

 اهداف

 922/1 21/1 اهداف پذیریانعطاف -
 91/1 91/1 پرسشگری روحیه و انتقادی تفکر پرورش بر تأکید -

 62/1 41/1 زبان آموزش تکثر بر تأکید -

 91/1 91/1 جهانی شهروند تربیت -

 62/1 42/1 دموکراتیک روحیه پرورش بر تأکید -

 92/1 22/1 یدرس برنامه و آموزشی نظام در تمرکززدایی -

 92/1 81/1 یدرس برنامه در المللیبین یمحور رقابت هایارزش بر دکیتأ -

 و یفن یاســتانداردها اســاس بر آموزشــی هایمهارت بر دکیتأ -
 یالمللنیب و یاحرفه

22/1 91/1 

 67/1 21/1 هافرهنگخرده به توجه -

 2 42/1 آمیزمسالمت یستیهمز و صلح افتنی تیاهم -

 2 91/1 یبوم و یمل تیهو تیتقو -

 67/1 42/1 محور موضوع یدرس برنامه بر دکیتأ -

 67/1 42/1 یدرس برنامه و مدارس سازیخصوصی بر دکیتأ -
 67/1 81/1 آموزشی نظام در رییتغ اصل رشیپذ -

 محتوا

 91/1 42/1 یادگیری منابع و محتوا انتخاب در پذیریانعطاف -

 2 41/1 منابع و محتوا بودن چندبعدی -

 97/1 41/1 منابع و محتوا به دسترسی سرعت -

 62/1 82/1 محتوا شدن محور کاربرد -

 97/1 42/1 محتوا دهیسازمان در ایرشتهبین و تلفیقی رویکرد -
 91/1 22/1 دروس محتوای در انگلیسی زبان گنجاندن -
و حفظ شدن جهانی انطباق کامل محتوا با اهداف برنامه درسی -

 هویت فرهنگی
21/1 91/1 

 92/1 91/1 ای درسید محتویاز مفاهیم جد روشنف یوجود تعار -
 2 22/1 شدنجهانیدر حوزه  هانیرها و تمکافی بودن و تنوع مثال -
 91/1 91/1 ر و متن کتابی، تصاوآراییصفحهجذاب بودن  -

 یراهبردها
 -اددهیی
 یادگیری

 91/1 92/1 س دبیران با اهداف و محتوایتدر هایروشتناسب  -
 92/1 21/1 معنادار یادگیری منظوربهفعال س یتدر هایروشانتخاب  -
 62/1 41/1 توسط برخی از دبیران هشدتعیین هایروش اجرایعدم  -
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 CVR CVI گویه حیطه

 2 81/1 لس فعایتدر هایروشی و تسلط دبیران به یآشنا -
 61/1 42/1 تدریس راهبرد در پذیریانعطاف -

مواد و منابع 
 آموزشی

 62/1 22/1 روزبه آموزشیانتخاب و استفاده صحیح از منابع  -
و  (یآموزش یهاکامپیوتر، فیلم) آموزشیکمکمنابع  استفاده از -

 تأییدشدهاستاندارد و 
22/1 97/1 

 2 42/1 تدارک فضای فیزیکی مناسب -
 62/1 81/1 ر تجهیزاتیو سا شدهتهیه آموزشی افزارهاینرماستفاده از  -
 2 21/1 ر کشورهایهمگام با سا آموزشی یتجهیز مدارس به تکنولوژ -

 هایفعالیت
 یادگیری

 62/1 21/1 یادگیری فعال -
 97/1 91/1 هاتوسط فعالیت هاتمهاررشد انواع  -
ــب فعـالیـت    - س و یتدر هایروشها با اهداف، محتوا، تنـاسـ

 هاآنو نگرش  یادگیرندهخصوصیات 
21/1 91/1 

 97/1 91/1 متنوع هایفعالیت یتوجه کافی به طراحی و اجرا -
 2 92/1 به محتوا یافتهاختصاصکافی بودن زمان  -

زمان 
 آموزش

 62/1 91/1 سیتدر بندیزمانمناسب بودن  -
 61/1 92/1 دبیران یت زمان از سویریمد -
 62/1 21/1 آن یم براالزتناسب بین سختی مطالب و زمان  -
 62/1 42/1 (برنامه هفتگی و روزانه) سیمناسب تدر بندیزمان -
 97/1 92/1 آموزش زمان در پذیریانعطاف -

 یفضا
 آموزش

 2 21/1 مکان تکثر -

 91/1 21/1 مطلوبی در فضا یادگیرندهروانی  یبرآورده شدن نیازها -
ــب تعـداد    - ــاحت ک یـادگیرنـده  تنـاسـ الس با توجه به و مسـ

 استانداردهای جهانی
92/1 92/1 

 62/1 41/1 یادگیری مکان و فضا کردن مجازی -
س، تعداد الل کی)چیدمان وسا آموزشی یطراحی مناسب فضا -

 ...(کنار هم و هاآنها، طرز قرار گرفتن سالک
42/1 91/1 

 -نور -گرما -سرما) آموزشـی کی مناسـب محیط  یط فیزیشـرا  -
 و ...(صدا 

92/1 91/1 

 بندیگروه
 یادگیرنده

هدفمند و  هـای گروهدر  یـادگیرنـده  ی یتمرکز و کـارا  افزایش -
 درسی برنامه یس و محتوایتدر هایروشتوجه به 

42/1 92/1 

 62/1 92/1 به دبیران بندیگروه هایروشآموزش  -



 3189 زمستان/ 74ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  81

 CVR CVI گویه حیطه

 62/1 92/1 وسیع یادگیری هایگروه ایجاد -
 62/1 22/1 هاانعطاف و تنوع در کار گروه -
 97/1 91/1 اختصاص دادن زمان کافی به کار گروهی -
ها حل مسائل، فعالیت یبحث گروهی برا یهاسالاستفاده از ک -

 هانیو تمر
42/1 91/1 

ـ نظـارت و هـدا   -  منظوربه یادگیرندهگروهی  هایفعـالیـت  ت ی
 پیشرفت همه اعضاء گروه

92/1 91/1 

 ارزشیابی

تناسب سؤاالت با )ها ی و اعتبار سـؤاالت آزمون یروابررسـی   -
 (.غیره س ویتدر هایروشاهداف؛ محتوا، 

21/1 62/1 

 62/1 81/1 استاندارد یهاطراحی سؤاالت و آزمون -
 92/1 22/1 هدفمندی هادر ارزشیابی یادگیریت الدرک مشک -
 2 21/1 مستمر یهات ارزشیابیتوجه به کیفی -
 61/1 91/1 ارزشیابی هایشیوه تکثر -

 گیریبحث و نتیجه
 و حفظشدن جهانیالگوی کالین برای  بر اساسعنصر برنامه درسی  9در این پژوهش 

گویه در بخش  24، هاگویه هویت فرهنگی مشخص شد و پس از روایی سنجی کلیه
گویه مواد و منابع  2، ردهای یاددهی و یادگیریگویه راهب 2، گویه محتوا 21، اهداف

 2، گویه فضای آموزش 8، گویه زمان آموزش 8، یادگیری هایفعالیتگویه  2، آموزشی
یکی ه توان گفت کگویه ارزشیابی حاصل شد. در تبیین این یافته می 2، بندیگروهگویه 

، دافاه .استیا اهداف تعیین هدف ، درسی ریزیبرنامه فرایندعناصر در  ترینیاتیحاز 
پس حی و ساطر، نآها برای دستیابی به درسی بوده و برنامه ریزیبرنامهعناصر اصلی 

را اج، روش تدریس، تعیین محتوا، شوند. تمام کارها و وظایف اعم از نیازسنجیاجرا می
 رواقعدها شوند. هدفگیرند و عملی میدستیابی به اهداف شکل می منظوربهو ارزشیابی 

پس از ، رودکه انتظار می کنندقصد نهایی تعلیم و تربیت بوده و یا نتایجی را مشخص می
، ق)حقای دانش، محتوا. کردبتوان در رفتار یادگیرنده مشاهده ، اجرای یک برنامه درسی

، هاتفسیر یافته، مشاهده، ها )کنجکاویو فرایند هامهارتتعاریف( ، اصول، هاتبیین
به خوب و ، ها )اعتقاد( و ارزشغیره ایجاد ارتباط و، آزمایشای اجر، پژوهشطراحی 

( است. یکی از محصوالت نهایی هر طرح یرهغ صحیح و غلط و عالقه به علم و، بد
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ته یا بس صورتبه آموزشیاست و مواد  آموزشیمواد  گوناگونبرنامه درسی تولید انواع 
یل ری انفرادی فراگیرنده از قبشود که این بسته حاوی مواد یادگیکیت تهیه و عرضه می

یری گزمون یا ابزار اندازهآ، و تدریس یاددهندهراهنمای  یرهغ و کتاب تمرین، کتاب درسی
ع و مرج، در کالس درس از قبیل وسایل نمایشی مورداستفاده آموزشیوسایل ، شخصی
 هرچقدر. (2999، ترجمه مشایخ، )لوی استو تجهیزات دیداری و شنیداری  گروهی
خواهد بود  تریقعمدرگیری بیشتر باشد به همان نسبت تجربیات یادگیری فراگیر سطح 

زمان از جایگاه  مؤلفهنیز  وپرورشآموزشدر نهاد (. 2994، )ابراهیم کافوری و همکاران
 بر اساس آن نقش اساسی دارد. هایفعالیت تاروپودخاصی برخوردار بوده و زمان در 

 یک صورتبه بیشتر آموزش زمان (2996یس )پ دانشگاه انپژوهشگر هایپژوهش
 سمتق در و بگیرید نظر در را وارونه هرم یک. است شده دانسته متنوع عمودی پیوستار

ز تحصیلی و روزها در یک سال تحصیلی رو یک ساعات تعداد صورتبه زمان هرم باالی
انجام  آن رددر نظر گرفته شده است و قسمت پایین هرم به بیشترین زمانی که یادگیری 

، یافتهیصتخصزمان  صورتبهاختصاص داده شده است. پیوستار از باال به پایین ، شودمی
، ل از مظاهرینق) است شده بندیزمان درگیری با تکلیف و زمان یادگیری تحصیلی تقسیم

موفقیت یک برنامه درسی اثربخش و نیز  کنندهتعیینیکی از عوامل مهم . (2992
 ط دارداتار یادگیرنده است و با دستاوردها رضایت و موفقیت او ارتبرف کنندهتعیین

دن شجهانی تأثیرات پژوهش از حاصل هاییافته بر اساس (.7116، 2)گونیراتنه و همکاران
 با یطوربه. آوردمی فراهم فرصت سراسر اساساً، درسی برنامه در مکان عنصر بر

 را تربیش یادگیری امکان، یادگیری نمکا گسترش و یادگیری مکان در پذیریانعطاف
 ایفض گسترش این که بپردازد یادگیری به تواندمی مکانی هر در فرد و آورده فراهم

 استفاده و مجازی هایآموزش که شودمی زمان و هزینه در جوییصرفه موجب یادگیری
کان زیرا عالوه بر م؛ شودمی محسوب آن از بارزی نمونه الکترونیکی هایآموزش از

ه ک طورهمان .گیردبرمیفضای روانی و همچنین محیط مجازی را نیز در  جو و، فیزیکی
تجربیات موجود در ارائه واقعی یک برنامه درسی جدا  زرا ا آموزشیتوان محتوای نمی
ا دانش را از فضا ی کسب ویادگیری محتوا ، توان تجربه را از محتوانمی حالدرعین. کرد

تفکیک کرد. محیط یادگیری یک پدیده ، دهدآن تجربه رخ می بفضاهایی که در قال
این مسئله  (.7122، 7اورنشتاینو  )لوننبرگ یک معلم است هایفعالیتپیچیده از انعکاس 

                                                                                                                                        
1. Gooneratne, I. K., et al. 2. Lunenburg, F., & Ornstein, A. 
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روحی و روانی یادگیرندگان اشاره دارد که در بحث  آرامشبه بعد روانی و امنیت و 
 حسببرداخل کالس دارد که  هایوهگراشاره به  .است تأکیدمحیط یادگیری بسیار مورد 

یادگیری متفاوت است. به عقیده بروفی کار گروهی سبب -راهبردهای یاددهی، محتوا
برای  ویژههبشود و  دارعهدهشود تا یادگیرنده مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری می

 انی که پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند سبب خواهد شد تا در موفقیت گروهیآموزدانش
. (2992، مظاهریبودن را تجربه کنند ) مؤثرو  اثربخشی خودسهیم شده و احساس 

ارزشیابی در مطالعات برنامه درسی شامل ارزشیابی برنامه درسی و ارزشیابی یادگیرنده 
 ظورمنبهارزشیابی فرایندی است که . استیا همان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

ان آموزدانشهای یادگیری معلم و کوشش موزشیآ هایفعالیتدرباره اینکه  گیریتصمیم
 (.7116، 2)اسکایرو گیردصورت می، به نتایج مطلوب انجامیده است

 تحصیلی متوسطه دوره جهانی شهروند تربیت درسی برنامه به عمل برای 
 دتوانمی مطالعه این در شدهاستخراج کدهای اینکه نخست؛. است شده ارائه رهنمودهایی

 امهبرن این جزئی ابعاد به راجع تریتخصص و تریقعم مطالعات برای خوبی راهنمای
 هروندش تربیت برای چارچوبی عنوانبه تواندمی مطالعه این مدل دوم؛. آید شمار به درسی
 پایه رب که مفهومی مدل ارتباطدراین. کرد استفاده متوسطه مقطع درسی برنامه در جهانی
 وهشپژ نهایی مدل عنوانبه و پژوهش در کنندگانتشرک اکثریت تجربه و ادراک، دانش

 و رتیعوس مطالعات، تریقعم شناخت برای مناسبی معیار تواندمی، است شده طراحی
 انامک و توسعه، بهبود راستای در، جهانی شهروند تربیت درسی برنامه ساختمندی

 املش ایینهزم عوامل از وسیعی طیف اینکه سوم؛. باشد درسی برنامه این کارگیریبه
 ظرفیت، درسی هایبرنامه و مدارس، هاسیستم، وپرورشآموزش هایمشیخط و اهداف

 یفرهنگ - اجتماعی وسیع چارچوب یک در یادگیرندگان تنوع و نیازها عالوهبه، هامعلم
 گسترده .داشت خاص توجه هاآن به باید که است شده گرفته نظر در اقتصادی و سیاسی و

 برنامه و فرهنگی هویت، شدنجهانی حوزه سه در حاضر پژوهش: پژوهش قلمرو بودن
 حوزه در. است متنوع اریبس مورد هر مطالعات قلمرو هک گرفت صورت یدرس

( فرهنگ و استیس، اقتصادشدن جهانی) دهیپد نیا مختلف ابعاد با پژوهشگرشدن جهانی
 گسترده مطالعه، قیدق و املک کدر داشتن به ازین ابعاد نیا یبررس و بحث هک دارد سروکار

 امنظ، جامعه در گریدیک یرو بر ابعاد نیا مختلف اثرات یبررس و شده رکذ ابعاد در

                                                                                                                                        
1. Schiro, M. S. 
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 یهاطهیح تنوع علت به زین یدرس برنامه حوزه در. داشت را یدرس برنامه و آموزشی
، یدرس برنامه اهداف صورتبه یدرس برنامه اندرکاراندست یبرا آشنا و بررسیقابل

 و یریادگی-دهی ادی یهاراهبرد، یدرس برنامه اجرا و یابیارزش، یدرس برنامه یطراح
 اریبس عمالً یک هر حدود و مرز نییتع هاطهیح نیا بودن تنیدهدرهم و محتوا دهیسازمان
 ریسا با بود پژوهش نیا موردبررسی هک یدرس برنامه اهداف مثال طوربه بود دشوار

 تا زین را گرید یهاطهیح بایستیم پژوهشگر روازاین. اشتد یکینزد وندیپ هاطهیح
 .استزمان  و وقت صرف باعث ارک نیا و دادیم قرار موردمطالعه یحدود

 منابع

 پیامدها(. واکاوی 2997م. )، فراستخواه .، وم، ابوالقاسمی .،م، قهرمانی .،ر، نوروززاده .،م، آتشک
ریزی پژوهش در برنامه .آموزش عالی های درسیبرنامهشدن جهانیو سازوکارهای 

 .24-2، (22)7، درسی
هشتمین همایش انجمن ، شدنجهانیهای درسی در عرصه (. مبانی اجتماعی برنامه2962م. )، آیتی

 .هاها فرصتو بومی ماندن برنامه درسی؛ چالششدن جهانیمطالعات برنامه درسی ایران: 
 اجرای الگوی (. طراحی2996م. )، کیانو  .،ن، پور موسی .،غ، حاجی حسین نژاد .،ن، الهامیان

ایران.  اسالمی جمهوری وپرورشآموزش تحولی اسناد بر مبتنی معلمتربیت درسی برنامه
 .282-242، (48)29 ،آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در 

 مفصلنامه تخصصی علوت. و نقش آن در تعلیم و تربیشدن جهانی(. نظریه 2969ر. )، جهانیان
 .2-74 ،29 ،سیاسی

راهبردی  مطالعات .یمنابع انسان مدیریت وشدن جهانی (.2991) م.، سرافرازیو  .،ه، حمیدی
 .41-2، (7)7، شدن جهان

 یفصلنامهنظری.  اندازهایچشمها و و ارتباطات؛ زمینهشدن جهانی(. 2997ه. )، خانیکی
 .99-2، (21)4 ،شدنجهانیمطالعات راهبردی 

کنفرانس ، برنامه درسیشدن جهانی(. پیامدهای 2992ف. )، شیاسی .، وم، سعدی .،س، رستمی
 .شدنجهانیمرکز ملی مطالعات شدن جهانیالمللی آموزش و بین-علمی

 رانیا الحاق و گراییمنطقه، شدنجهانی یتجار یدستاوردها و پیامدها لیتحل(. 2962. )م، رکیز
 .28-2، (64)2، یاقتصاد یهااستیس و مسائل یبررس ماهنامه، یجهان تجارت سازمان به

 مطالعاتهای فرهنگی. خاص گرائی گیریشکلدر شدن جهانی(. بررسی نقش 2991ر. )، سپهرنیا
 .244-272، (2)7 ،عمومی گذاریسیاستراهبردی 
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و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه درسی شدن جهانیبررسی مبانی نظری (. 2966ط. )، طوسی
دانشکده علوم تربیتی و ، کارشناسی ارشد نامهپایان. ایران پرورشوآموزشنظام 
 اهواز. چمران شهیددانشگاه  شناسیروان

، 29. . راهبرد یاستوسعه بر هویت فرهنگی تأثیردر  تأملی(. 2966م. )، هراتیو  .م، عیوضی
214-291. 

درسی در آموزش  یزیربرنامه(. 2999غ. )، یادگارزادهو  .،ن، موسی پور .،ک، فتحی واجارگاه
 تهران: موسسه کتاب مهربان نشر. ها و الگوها(.دیدگاه، بر مفاهیم یامقدمه) یعال

جهان  یو بررسی این پدیده در کشورهاشدن جهانی(. فرآیند 2969آ. )، محمدزادهو  .،ح، لطفی
 .21-2. جهان اسالم المللیبیندانان مجموعه مقاالت چهارمین کنگره جغرافیاسالم. 

. ترجمه فریده مشایخ درسی مدارس ریزیبرنامه، آموزشی ریزیبرنامهمبانی (. 2922ا. )، لوی
 تهران: مدرسه. .پنجم چاپ سی و، 2999

 برنامه در اساتید مدل (. طراحی2992م. )، یارمحمدیان و .،ن، آرای کشتی .،م، نائینی محمدی
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