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 چکیده
 و یشهروند تیترب یهاشاخص با درسی برنامه طراحی منظوربه اکتشافی مطالعه حاضر هشپژو هدف

و  یکاربرد هدف ازنظر پژوهش روشآن بود.  یتهران و اعتبارسنج هایدانشگاهدر سطح  داریتوسعه پا
، قتصادیا هایحوزه متخصصان از، کیفی مرحله هایداده. بوده است یفیک یاکتشافو  ادیبن داده ،نوع ازنظر

 یاینترنت هایسایت، درسی کتب، اسناد همه دوم مرحله در و یآورجمع درسی برنامه مطالعات و اجتماعی
 علمیتیئه یاعضا و دیاسات شامل پژوهش این آماری جامعه. گردید احصا موضوع با معتبر آنالین منابع و

 6931سال  در تهران شهر هایدانشگاه یو مطالعات برنامه درس یاجتماع، یحوزه اقتصاد در متخصص
 آنان عدادت که شد استفاده یبرف گلوله و هدفمند گیرینمونه از موردنیاز نمونه حجم تعیین برای و بود
 از هاداده وتحلیلتجزیه برای که بود ساختهمحقق پرسشنامه، هاداده آوریجمع ابزار. بود نفر 90

 ،آزاد کدگذاری مرحله سه طی هاداده .است شده هاستفاد استنباطی آمار و توصیفی آمار هایشاخص
 از پس. است شده ارائه مفهومی الگوی یک قالب در که آمد دست به کلی مؤلفه 16 انتخابی و محوری

 61 محتوا بخش در گویه 63 از، گویه 61 اهداف بخش در گویه 90از ، الوشه نظریه طبق سنجی روایی
 حاصل گویه 1 ارزشیابی بخش در گویه 1 از و گویه 66 یستدر هایروش بخش در گویه 64 از، گویه
 هایشاخص با شهروندانی توانمی آن شدن عملیاتی صورت در که شد ارائه جامع الگویی یتدرنها. شد

 .کنند هدایت توسعه یسوبه را کشور که کرد تربیت شهروندی تربیت و پایدار توسعه
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 مقدمه
 ایگسترده هایتالش مدت نیا در و گذردیم رانیا یاسالم انقالب از سال چهل زا شیب

 رانیا رد وپرورشآموزش اصالح و بهبود رییتغ جهت در ختگانیفره و انیفرهنگ یاز سو
 ظامن ادییبن رییتغ دسن» سند ازجمله، یسند مل نیچند هیته. است گرفته صورت
 آموزش برنامه یمل سند، وپرورشآموزش نظام اصالح منشور و سند، «وپرورشآموزش

ز انداچشم سند، چهارم سالهپنج برنامه در وپرورشآموزش توسعه یمل سند، «همه برای
 و رانیا وپرورشآموزش توسعه اندازچشم سند، هجری 6404 افق در یاسالم یجمهور

 و مسائل، تنگناها درباره کتاب و ینگارتک، یپژوهش گزارش، مقاله هاهد انتشار زین
 (.6936، اکبرزاده) هاستتالش نیا از یبخش دهندهنشان، وپرورشآموزش مشکالت

 انعنوبه یدر آموزش عال یمدار تیفیک( بر این باورند که 6930بزرگ نژاد و همکاران )
 یعل طیشرا یبر مبنا یوسعه علم و فناورت یهابرنامه یمشخط یاجرا یمقوله محور

توسعه متوازن دروندادها و  و شوندیمحقق م هدر جامع یآموزش عال یراهبرد تیریدم
 یهابرنامه مشیخط یاجرا یتالش برا یامدهایشامل پ ینظام علم و فناور یبروندادها

الگو(  هنیزم عنوانبه) یو انسان یمال یهارساختیزبا در نظر گرفتن  یتوسعه علم و فناور
 .دانندیم یعلم و فناور هایمشیخطتحقق  ای امدهایشده و منجر به تحقق پ نییو تب یطراح

 یشآموز هایسیستم از گیریبهره ازمندین یانسان رشد یبرا داریپا توسعه یهامدل
 عهبر توس یمبتن جامعه کی به شدنیلتبد یبرا قتیحق در(. 9060، 6نایبولینس) هستند

 .است یرناپذاجتناب ضرورت کی یپرورش و یآموزش ینهادها عامل به توجه داریپا
 (.9060، 9همکاران و راموس)

 به یابیدست منظوربه که است کرده اشاره مهم نیا به خود پژوهش در( 9060) 9نایکوپ
 یهاهویش آن در که یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع طیمح یهانهیزم به دیبا داریپا آموزش
 آن توجه و داریپا توسعه آموزش قتیحق در. شود توجه، است شده گنجانده یآموزش

 به ستهواب یعبارت به و یفرهنگ ییگراتیذهن و گرایییتنسب زمره در یدرس برنامه در
 در وپرورشآموزش جایگاه و نقش، مسئله نیتوجه به ا با(. 9060، نایکوپ) است فرهنگ
 ینا در. است گرفته قرار موردبحث داخلی و خارجی پژوهشگران توسط پایدار توسعه
 ینا تاریخچه و پرداختند مفهوم این شناسایی و بررسی به، (9060) 4باری و هوم، راستا
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 و مهول. کردند حیتشر را مفاهیم این هایباهتش و هاتفاوت، اصلی رویکردهای و بحث
 ادغام چگونه که اندپرداخته موضوع این یبررس به یپژوهش در( 9060) 6همکاران
 ازیسیکپارچه معضالت بر تواندیم پایدار توسعه برای آموزش هایبرنامه داوطلبانه
در  ار تحقیق این، پژوهشگران. آید فائق یدرس یهابرنامه در پایدار توسعه برای آموزش

، 9یزیربرنامه: شامل نآنا فرآیندی چارچوب و دادند انجام، 9اسکاندیناوی منطقه کشور 66
به مقوله  نکهی. ضمن ابود 1پایدار توسعه برای آموزش برنامه اجرای و 0نظارت، 4ارزیابی

 .است شده یاژهیو توجه داریپا توسعه در منطقه هر یفرهنگ یهانهیزم
 ندهایشایپ تیو سنجش وضع ییشناسا خود پژوهش( در 6931یزدانی و همکاران )

 موردمطالعه یندیمدل فرا کیکشور در  یدر نظام آموزش یافهحرشهروند  یندهایو پسا
اد و بروند یندفرا، در سه دسته درونداد را یشهروند تیدر ترب مؤثرعوامل و  قرار دادند

 اتزیو تجه یفناور، تیو فلسفه ترب اهداف، داد شاملعوامل درون .ددنکر یبنددسته
 ندیعوامل فرا ؛یداردها و منابع آموزشاستان، یابیارز یارهایمع، یانسان یروین، یآموزش

ش آموز یندهایآموزش و فرا یمحتوا، یپداگوژ، تیترب هایروشمانند  ییهاشامل مؤلفه
، شامل شناخت یافهشهروند حر یعنی، داداست و عوامل برون تیپنهان ترب یو کارکردها

 .است یو نگرش مدن ییتوانا
 هر جامعه رد شهروندی تربیت فرایند از روشنی توصیف و تصویر داشتن بدون اصوالً

 جامعه موردپسند شهروندان تربیت مراحل و هاروش، اصول، اهداف تدوین به توانینم
 از یکی ،یشناسجامعه بر ایینهزمدر اثر خود باعنوان  (6911) آریانپور. پرداخت

 هجامع هر»: است کرده مطرحرا  شهروندی تربیت هایپژوهشدر  هاتعریف معتبرترین
 مطالبات، هستند آن عضو که هاییانسان از، خود مقتضیات موافق، زمانی یهر دوره در

 مجموعه پرتو در نابراینب. گیردیم سرچشمه اجتماعی زندگی ذات از که دارد معینی
 عنوانبه را خود موردپسند فرد که دارد آن بر سعی جامعه ییدهسنج و هدفمند هایفعالیت

 ،فردی زندگی یعرصه در بتواند او که نماید هاییمهارت به مجهز فردا و امروز شهروند
 نظرانیصاحب(. 6913، یهاشم نقل از) «کند ایفا مؤثری نقش فنی و اقتصادی، اجتماعی
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 که اندپرداخته یشهروند یبررس به 4فالکس و 9یژانوسک، 9ترنر، 6مارشال ازجمله
 به. دید( 6319) مارشال آثار در توانیم را یشهروند اصطالح از ریتفس ینتربرجسته

 یکسان اًیثان. است اجتماع در فرد کامل یتاز عضو یناش یتیوضع یشهروند، یو اعتقاد
 مارشال کار تیاهم. دارند یبرابر و کسانی فیتکال و حقوقهستند  تیوضع نیا حائز که
. بپردازد زین یشهروند تیترب به فیتکال و فیوظا بر عالوه دهیکوش او که است نیا در
 و افتهیرشد زمان گذشت با دموکرات یهامیرژ در یشهروند تیترب مارشال نظر به

 و یاسیس، یمدن را وجه سه نیا او .کندیم دایپ مشخص و یاساس وجه سه سرانجام
 به حق نیا که است یمدن یشهروند و یآزاد حق، یمدن وجه: است دهینام یاجتماع

 و قلم یآزاد، تیمالک یآزاد، مذهب انتخاب یآزاد، هاشهیاند یآزاد، انیب یآزاد یمعنا
 یاسیس یشهروند و مشارکت حق، یاسیس وجه. شودیم فیتعر عدالت از یبرخوردار

. شودیم فیتعر جامعه یاسیس امور در مشارکت حق، یرأ حق یمعنا به حق نیا که
 ،یهمگان آموزش، بهداشت از یبرخوردار یمعنا به که یشهروند رفاه حق، یاجتماع وجه

 و یکلد) شودیم فیتعر یاجتماع هاییتو مسئول یاجتماع تیامن، یاجتماع نیتأم
 (.6936، پوردهناد
 به اظرن عمومی و رسمی تربیت یاناز جر بخشی یشهروند تربیت ساحت انیم یندر ا
 و باشند هآگا و فعال شهروندانی تا کندیم قادر را نآ متربی که است هاییشایستگی کسب

 (.6930، فرهنگی انقالب عالی شورای) کنند مشارکت اجتماعی و سیاسی فعالیت در
 برنامه، است یشهروند تیترب به ژهیو توجه ازمندین که یمواضع از یکی، ثیح نیا از
 ویژهبه وپرورشآموزش نظام در که ریافتندد (6939) همکاران و یجعفر .است یدرس

 و یکاست نیا. شودینم یشهروند تیترب به الزم توجه مدارس یدرس یهابرنامه
 قرار هموردتوج تیترب و میتعل یرسم نظام در یشهروند تیترب موضوع به توجهییب

 و مؤسسات اندازیراه رینظ یاگسترده اقدامات و یقیتحق هایتالش و است گرفته
 هرم ینیحس پژوهش یهاافتهی. است گرفته صورت یپژوهش و یعلم مراکز و هاانجمن

 یدوره فعلی درسی یبرنامه پذیرییبآس و نیاز وجود از حاکی( 6930) همکاران و
 ابعاد در نیازها این و است شهروندی تربیت هایمهارت اظازلح، تحصیلی راهنمایی

 انباشت که داردیم اذعان( 9061) 0آندرسون. دارد بیشتری نمود سیاسی و فرهنگی، فردی
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. شودیمه مدرس یدرس برنامه ساختار و محتوا در یراتییتغ باعث جامعه کی در اطالعات
 یکشورها در ریاخ یقیتطب مطالعاتدریافتند که ( 9060) 6فرناندز دآلبا و نایمد ناوارو

 یرسد برنامه در خاص موضوع کی عنوانبه یشهروند تیترب بر گنجاندن، اروپا مختلف
 صورتهب ای باشد یدرس برنامه در یاریاخت جنبه تواندیم موضوع نیا. اندداشته تأکید
 .شود گرفته نظر در یاجبار
 راتییتغ با یسازگار و قیتطب یبرا را خود نشهروندا تنهانه نوآور و خالق جامعه کی
، شآموز، کندیم تیهدا زین راتییتغ بر تأثیرگذاری یبرا را آنان بلکه، کندیم آماده

 نجرم طلبصلح جوامع جادیا به و کندیم فراهم را متقابلک در، کندیم یغن را هافرهنگ
 یهایبر اساس بررس. است یدرس برنامه ازمندین مهم نیا که است یهیبد و شودیم

 یآموزش نظام ضعف و ندارد وجود مذکور در زمینه اییافتهینتدو مدل چیه آمدهعملبه
 رحاض پژوهش در یاصل یهاسؤال روازاین. شودیم احساس شدتبه راستا نیا در کشور

 یاحرفه یتوسعه، داریپا بر توسعه یمبتن یدرس برنامه مناسب عناصر که بود خواهد نیا
 نهچگو شدهیطراح یدرس برنامه عناصر یاعتبارسنج و ست؟یچ یشهروند تیربت و

 بود؟ خواهد

 روش
 کتبی عمناب و اسناد، متون بررسی و مطالعه با تا بوده آن بر پژوهشگر، حاضر پژوهش در
، داریپا عهتوس بر یمبتن درسی برنامه الگوی، متخصصان با مصاحبه همچنین و شفاهی و
 با را نآ سپس و طراحی کرده لریتا هینظر بر اساس یشهروند تیترب و یاحرفه سعهتو

 دیبا لریتا هینظر بر اساس یدرس زانیربرنامه .کند اعتبارسنجی متخصصان نظر به توجه
ها هدف به مربوط یآموزش یهاتجربه ،مدرسه یآموزش هایهدف ؛یاساس اصل چهار

 .را مدنظر قرار دهند ؛هاهدف یابیارزش و (روشا )هتجربه دهیسازمان، (یحتوم)
در  متخصص علمییئته یاعضا و دیاسات شامل پژوهش این یموردبررس جامعه

هر ش هایدانشگاه در شاغل یشهروند تیترب و یاحرفه توسعه و داریپا توسعه زمینه
 از اعتبارسنجی جهت موردنیاز نمونه حجم تعیین برای پژوهش این در. بود تهران
 انخبرگ. است شده استفاده خبرگان آماری جامعه از برفی گلوله ـ دارهدف گیرینمونه

 یدرس برنامه نهایی طراحی جهت یدر اعتبارسنج. بودند متخصص 90برابر  پژوهش این
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 سعهتو بر یمبتن درسی برنامه عناصر عنوان با که سؤال 16 شامل ایپرسشنامه به خبرگان
 عنوانبه مؤلفه 90 ینباز  .دادند پاسخ بود یشهروند تیترب و یاحرفه توسعه، اردیپا

 برنامه یمحتو در مؤلفه 63 نیب از، انتخاب مفهوم 61، وشهالو یهدف پس از اعتبار سنج
، مؤلفه 64 ینب از، یمحتو عنوانبه مفهوم 61، الووشه یسنج اعتبار از پس، یدرس

 یابیروش خودارزش، مؤلفه 1 نیب از و سیتدر روش وانعنبه مفهوم 66 یستدر هایروش
 .دیگرد انتخابمفهوم  1، وشهوال یپس از اعتبار سنج

 ییمحتوا ییروا. دیگرد اکسل کاربرگ کی وارد ییروا نییتع جهتافراد گروه  نظر
( است. در 9CVI) محتوا ییروا شاخص و( 6CVR) محتوا ییروا نسبت مؤلفه دو شامل

 سؤاالتاز  کیتخصصان درخواست شد که در خصوص هر از م CVRمحاسبه 
« اردند یضرورت»و  «ستین یاما ضرور دیمف»، «است یضرور» تمیپرسشنامه به سه آ

بت نس قیاست تعلق گرفت از طر یضرور نهیگروه که به گز یاعضا یپاسخ دهند. آرا
 .دیگرد استفاده 6 رابطه از منظور نیبد. شد یسازیکم ییمحتوا ییروا

𝐶𝑉𝑅 .5رابطه  =
𝑛𝑒−𝑁/2

𝑁/2
 

 Nو  اندداده پاسخ یضرور ینهیاست که به گز یتعداد متخصصان neرابطه  نیا در
 تباراع باشد تراز مقدار جدول بزرگ شدهمحاسبهتعداد کل متخصصان است. اگر مقدار 

با توجه به  CVR قبولقابل ریحداقل مقاد 6. در جدول شودیم رفتهیپذ تمیآ آن یمحتوا
( 6310) 9هالووش توسط شدهیهتوص پرسشنامه ییروادر برآورد  کنندهد نفرات شرکتتعدا

 نیمتخصص تعداد به توجه با موردنظر(. 9061، 4ونیپر و لبرتی)گ است شده داده نشان
 اساس بر نکهیا علت به، شوند گذاشته کنار آزمون از یستیبا، باشد سؤال کنندهیابیارز

 .ندارند یقبولقابل ییمحتوا ییروا، الوشه ییمحتوا ییروا شاخص
حداقل مقدار  نیبنابرا، هستندنفر  90ها و خبره نیپژوهش تعداد متخصص نیا در
CVR محتوا از شاخص نسبت  ییروا نییجهت تع .است 19/0، پژوهش نیدر ا قبولقابل

 :است 6آن به شرح جدول  جیکه نتا دی( الوشه استفاده گردCVR) ییمحتوا ییروا
  

                                                                                                                                        
1. content validity ratio 
2. content validity index 

3. Lawshe 
4. Gilbert, G. E., & Prion, S. 
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 گذارنمره نیمتخصص تعداد اساس بر قبولقابل( CVRالوشه ) بی. حداقل مقدار ضر5 جدول

 CVR مقدار نیمتخصص تعداد CVR مقدار نیمتخصص تعداد CVR مقدار نیمتخصص تعداد

0 33/0 66 03/0 90 91/0 
1 33/0 69 01/0 90 99/0 
1 33/0 69 04/0 90 96/0 
1 10/0 64 06/0 40 93/0 
3 11/0 60 43/0 

- 
56 62/6 90 49/0 

 دهندهنشان، شودینشان داده م CVI اختصاربه پسینازاکه  ییمحتوا ییروا شاخص
 قدرهراست.  ییابزار نها ایمدل  یاجرا تیقابل ای ییمربوط به روا یهاقضاوت تیجامع
 نیکس ا. برعکندیم لیم 33/0به سمت  CVIمقدار ، باالتر باشد یینها ییمحتوا ییروا
از متخصصان خواسته شد که در خصوص  CVIصادق است. جهت محاسبه  زین هیقض

 ؤالسهر « شفاف بودن ایوضوح »و « و روان بودن یسادگ»، «بودن یاختصاص ایمربوط »
 ازنظررا  هیهر گو« مربوط بودن»که متخصصان  صورتبدین. کنندنظر خود را اعالم 

واضح  کامالً. »4« مربوط است. »9، «مربوط است تاًنسب» .9، «ستیمربوط ن» .6خودشان از 
 13/0برابر با  CVIهر سه  نیانگیاز م یینها CVIمحاسبه  ی. براشودیمشخص م« است

 حذف شده است. گونهآنباشد  19/0کمتر از  هاییگو CVIاست و اگر شاخص 

 هاافتهی
 هایروش، محتوا ،اهداف بخش 4 شامل یدرس برنامه یطراح هیاول پرسشنامه ابتدا در

 جدول در. دیگرد هیته( 6343) 6لریتا هینظر اساس بر، یدرس برنامه یابیارزش و سیتدر
 .است شده داده نشان هاآن مجموع و بخش هر به مربوط یهاهیگو تعداد 9

 یدرس برنامه یطراح هیاول پرسشنامه مختلف یهابخش. 2جدول 

 هاهیگو تعداد بخش عنوان
 90 اهداف
 63 محتوا

 64 سیتدر هایروش
 1 یابیارزش

 16 کل

                                                                                                                                        
1. Tyler, R. 
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 یلهوسبه یسنج ییروا از پس نفر 90 یبرا الووشه جدول در شده ارائه ریمقاد بر اساس
، در بخش اهداف هیگو CVI ،61 یمحتوا ییو شاخص روا CVR ییمحتوا ییروا نسبت

شامل  عدرمجموحاصل شد که  یابیارزش هیگو 1، سیروش تدر هیگو 66، محتوا هیگو 61
 و محتوا ییروا نسبت بر اساس ابزار ییمحتوا ییروا شاخص 9 جدول در. است هیگو 16

 .است شده آورده ابزار یبازنگر و اصالح از بعد محتوا ییروا شاخص

 عدب محتوا ییروا شاخص و محتوا ییروا نسبت بر اساس ابزار ییمحتوا ییروا شاخص. 9 جدول

 یبازنگر و اصالح از

 CVR CVI هیگو طهیح

 اهداف

 39/0 10/0 العمرمادام یریادگی
 39/0 10/0 یانتقاد هیروح پرورش

 31/0 39/0 سازنده تعامل
 39/0 19/0 یخودآگاه

 30/0 11/0 استقامت به توجه
 11/0 09/0 زیستیطمح از حفاظت تیاهم

 39/0 41/0 یخواهعدالت هیروح پرورش
 11/0 41/0 یاجتماع سالمت به تیاهم

 11/0 11/0 مختلف طیشرا و مراتب در گیرییمتصم مهارت
 19/0 11/0 یاسیس تعامالت

 310/0 10/0 یفرهنگ نیب ارتباطات
 30/0 99/0 پذیریمسئولیت

 6 6 عدالت به تعهد

 %10 %40 یتیجنس یبرابر
 %30 %09 بودن ریپذ قانون

 %11 %49 گوناگون تیموقع در ینر ندهیآ مهارت

 یمحتو

 30/0 39/0 یفرد تفاوت به توجه

 310/0 11/0 یسازگار پرورش
 30/0 11/0 دهیعق ابراز آموزش

 11/0 10/0 پذیریمسئولیت

 30/0 19/0 یمدن تیمسئول

 31/0 04/0 عادالنه امکانات جادیا
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 CVR CVI هیگو طهیح

 30/0 39/0 یارتباط مهارت

 11/0 40/0 تیفرد به احترام به توجه

 30/0 39/0 یاجتماع فهم به توجه

 310/0 41/0 یعقالن رشد
 30/0 14/0 یانتقاد تفکر پرورش

 31/0 10/0 سازنده تعامل
 39/0 09/0 آن به مربوط مباحث و یآزاد

 11/0 40/0 یانضباط خود

 30/0 39/0 انیب و استدالل قدرت پرورش

 310/0 41/0 یاجتماع یبرابر
 39/0 09/0 زیستیطمح از فرهنگ یآگاه
 11/0 40/0 یشهروند تیترب میمفاه به توجه

 سیتدر روش

 30/0 41/0 یاکتشاف روش
 11/0 39/0 یگر پژوهش روش

 19/0 11/0 ییایپوروش 
 11/0 11/0 سیتدر روش در یریپذانعطاف روش

 30/0 10/0 مناسب یالگو روش

 310/0 40/0 مسئله حل روش
 30/0 11/0 خالق تفکر روش

 6 41/0 کنندهیلتسه روش
 39/0 11/0 یگروه تعامالت روش

 یابیارزش

 30/0 10/0 یاجتماع عدالت تعهد
 11/0 41/0 در کار خود به بودن یمتک

 19/0 11/0 زیستیطمح از استفاده فرهنگ
 30/0 39/0 المللینباز حقوق  یآگاه

 39/0 11/0 یمدن حقوق و یآگاه انیم
 11/0 10/0 یاجتماع سالمت به توجه

 از پس لذا. بود یضعف و قوت نقاط یدارا هیاول یالگو که داد نشان پژوهش جینتا
 و تیماه بر اساس و پرداخت شدهمطرح موارد اصالح به پژوهشگر، هادگاهید یبررس

 دوباره یشنهادیپ یالگو راتییتغ انجام از پس. داد انجام را یاصالح راتییتغ الگو اهداف
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 آن هک گرفت قرار یدرس یزیربرنامه کارشناسان و یدرس برنامه ننظراصاحب اریاخت در
 چه ات شده ارائه یشنهادیپ یالگو که پژوهش سؤال به دهیپاسخ یبرا. ندکرد دییتأ را

 یهاشبخ کیتفک به نمرات نیانگیم و یبررس آمدهدستبه نمرات است؟ معتبر اندازه
 .شد محاسبه 4 جدول مطابق دهشمطرح یارهایمع کیتفک به نیهمچن و الگو مختلف

 الگو یاعتبارسنج نمرات نیانگیم. 4جدول 

 نیانگیم ارهایمع
 4/1 یدرس برنامه دانش بر اساس بودن دفاع قابل و یمنطق

 9/1 یساختار انسجام و یهماهنگ
 9/1 اجرا و سازیپیاده تیقابل

 3/1 بودن متعادل
 1/1 تیجذاب

 00/1 مختلف یهابخش نیانگیم

، معتبرنا فیط سه ،بود شده منظور ده تا صفر از قبالً نمرات دامنه نکهیا به توجه با
( 11/1-60) و( 9,94-11/1)، (0-99/9) یهادامنه یبرا بیترت به معتبر و معتبر نسبتاً

 0 دولج. دیآ عمل به قضاوت الگو اعتبار زانیم به نسبت هاآن بر اساس تا شد انتخاب
 نیانگیم و است 00/1 با برابر آمدهدستبه عناصر در آمدهدستبه نیانگیم که دهدیم نشان

 در قضاوت نحوه به توجه با .دارد قرار 19/1 یال 61/1 دامنه در اریمع 0 ازنظر عناصر
. شد ادهد شرح قبالً که معتبر و معتبر نسبتاً، نامعتبر فیط سه با الگو اعتبار مورد

 ازنظر الگو کل نیهمچن و عناصر بخش که تاس آن از یحاک آمدهدستبه یهانیانگیم
 نیانگیم نیباالتر بودن متعادل مالک به توجه با الگو زین ارهایمع ازنظر و است معتبر اریمع
 نکهیا جهینت .است اجرا و سازیپیاده تیقابل مالک به مربوط آن نیکمتر و داراست را
 ازنظر و دارد قرار رمعتب فیط در الگو اعتبار که دهدیم نشان الگو کل نیانگیم

 .است معتبر یرز یشنهادیپ یالگو نظرانصاحب
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 اسبر اسای و تربیت شهروند توسعه حرفه، مبتنی بر توسعه پایدار مدل برنامه درسی. 5شکل 

 نظریه تایلر

 گیرییجهنتو  بحث
 و داریاپ توسعه بر باشد یمبتن که یدرس برنامه یالگو یطراح جهت به پژوهش نیا در

 و تبیک منابع و اسناد، متون بررسی و مطالعه، یشهروند تیترب زین و یاحرفه هتوسع

برنامه درسی مبتنی بر 

، توسعه توسعه پایدار

 ای و تربیت شهروندیحرفه

 ارزشیابی
تعهد عدالت اجتماعی 
متکی بودن به خود در کار 
توجه به نیازهای ایمنی 
فرهنگی استفاده از محیط زیست 
آگاهی از حقوق بین الملل 
میزان آگاهی از جامعه وحقوق مدنی 
توجه به سالمتی خود 

 اهداف

ی در مراتب و ریگمیتصمی هامهارت
 ختلف رشدشرایط م

تعامالت سیاسی 
یادگیری مادام العمر 
پرورش روحیه انتقادی 
مهارت خودآگاهی 
اهمیت حفاظت از محیط زیست 
توجه به استقامت 
اهمیت به سالمت اجتماعی 
های گوناگونمهارت آینده نگری در موقعیت 
ارتباطات بین فرهنگی 
پرورش روحیه عدالتخواهی 
برابری جنسیتی 
مسئولیت پذیری 
به عدالت تعهد 
تعامل سازنده 
قانون پذیر بودن 

 محتوا
تربیت شهروندی 
رشد عقالنی 
خود انضباطی 
 آزادی و مباحث مربوط به آن. 
 افراد جامعهمسئولیت مدنی 
 اعضای جامعه.احترام به فردیت 
فهم اجتماعی 
آگاهی از فرهنگ محیط زیست. 
ایجاد امکانات عادالنه 
های ارتباطیمهارت 
تماعیبرابری اج فهم 
پرورش قدرت استدالل و بیان 
آموزش ابراز عقیده 
تفکر انتقادی 
تفاوت فردی 
پرورش سازگاری 

 تدریس روش
روش پژوهش گروهی 
ای یا اکتشافیروش مکاشفه 
روش مهارت حل مساله 
  روش اشتراک مساعی )روش

تعامالت گروهی فراگیر یا بحث  
 گروهی یا روش مشارکت فراگیر(

روش پرورش تفکر خالق 
روش انعطاف پذیری 
روش تسهیل کننده 
روش توجه به پویایی 
روش انتخاب الگوی مناسب 
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 که دهدیم نشان آمدهدستبه جینتا، شد انجام، متخصصان با مصاحبه همچنین و شفاهی
 نیکمتر و داراست را نیانگیم نیباالتر بودن متعادل مالک به توجه با یشنهادیپ یالگو

 در الگو اعتبار که دهدیم نشان که است اجرا و سازیادهپی تیقابل مالک به مربوط آن
 ییروا نی. همچناست معتبر یشنهادیپ یالگو نظرانصاحب ازنظر و دارد قرار معتبر فیط

قرار  یموردبررس شدهییشناسا یعناصر برنامه درس یمحتوا ییو شاخص روا ییمحتوا
 شد. ییدتأگرفت و 

 مامیت که اندشده انتخاب ایگونهبه درسی امهبرن اعتبارسنجی عوامل، مطالعه این در
، رسید برنامه طراحی در کلیدی عناصر با ارتباط در. دهند پوشش را درسی برنامه عناصر
 با. انددهدا را خاصی پاسخ خود فکری خاستگاه به بنا درسی برنامه متخصصان از هرکدام

 عناصر ،درسی برنامه صرعنا یدرباره و تربیت تعلیم متخصصان نظرات روند به نگاه
 برنامه دهندهیلعناصر تشک ؛ وبوده است مدنظر( 6343) لریتا توسط شده ارائه نهچهارگا
 ارتباط و انسجام. داندیم ارزشیابیتدریس و  هایروش، محتوا، هاهدف: شامل را درسی
لمداد ق «ییادگیر طرح» مثابهبه درسی برنامه که شودمی باعث درسی برنامه مختلف عناصر

 دتواننمی دیگری عنصر هیچ که دارند خاصی ارزش و جایگاه عناصر این از هریک. شود
 رعنص هر یاًثان وعناصر وجود دارند  همه اوالً، مطلوب درسی برنامه در. بگیرد را آن جای

 به ناقص یادگیری، ناقص درسی برنامه که است حالی در این، داراست را الزم کیفیت
 و کیفیت ارزشیابی عوامل تعیین در چنانچه لذا(. 6930، یک)مل آوردمی وجود

 جامعیت از هاشاخص و هامالک، نشود توجه عناصر همه به درسی برنامه اعتبارسنجی
 عناصر همه که گردید انتخاب یاگونهبه عوامل، مطالعه این در. بود نخواهد برخوردار

( را ارزشیابی و روش، حتوام، هدف مانند یعناصر اصل) درسی برنامه دهندهیلتشک
 نردک لحاظ و استانداردها نظر گرفتن بر عالوه، مطالعه این در بنابراینپوشش دهند. 

در  ظرنصاحب افراد از نظرسنجی با، (یعناصر اصل) درسی برنامه دهندهیلتشک عناصر
 اقدام کشور آموزشی ساختار بر منطبق هایشاخص و هامالک، عوامل تدوین جهت
 هاپژوهش نیا انجام امکان عدم به توانیم پژوهش نیا یهاتیمحدود از. گردید

 دش انجام تهران شهر سطح در فقط هاپژوهش نیا نکهیا و کرد اشاره ییاجرا صورتبه
 بر یآغاز تواندیم پژوهش نیا جینتا. نبود یکشور در سطح آن انجام امکان و

 .باشد کشور یآموزش برنامه گذارییاستس یراب یراه نقشه و مرتبط یهاپژوهش
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 یسپاسگزار
 یآورمعجکه با صبر و حوصله در  اساتید و دانشجویانی، متخصصان هیاز کل وسیلهینبد

پژوهش ما  نیا یدر اجرا نوعیبهکه  یافراد ریسا نیو همچنند کرداطالعات به ما کمک 
 .دیآیم ملو تشکر به ع ریرساندند تقد یاریرا 

 منابع
 پرورشوآموزش نظام و دولت نیب مناسبات یهاهینظر یفلسف یمبان نییتب(. 6936ف. )، اکبرزاده

 تمرکز لهمقو بر تأکید با گذشته دهه سه در وپرورشآموزش تحوالت روند یانتقاد لیتحل و
 رس.مد تیدانشگاه ترب یدانشکده علوم انسان، ارشد ینامه کارشناسانیپا، تمرکز عدم و

آموزش  یهایمشخط یاجرا ریتأث ی(. مطالعه و بررس6930) ف.، زادهیفشر و ع.، بزرگ نژاد
 یالماس یسوم و چهارم و پنجم توسعه جمهور یهابرنامه یابیکشور با توجه به ارز یعال

، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر. یو فناور قاتیتحق ،بر عملکرد وزارت علوم رانیا
60(99) ،663-610. 

، یشهروند تیبر ترب یمبتن دیجد ی(. برنامه درس6939س. )، یفیشر و .لفا، یبیبح ،.م، یجعفر
 .وپرورشآموزش یلیتحص یهادوره یبرنامه درس رییتغ یمل شیهما

شهروندی  یهامهارت(. 6930ع. )، یعتمداریشر و .ع، ینادر، م.، ینراق فیس، .ع، مهر ینیحس
 تیریو مد یرهبرمایی تحصیلی. ان در برنامه درسی دوره راهنآموزدانش موردنیاز

 .10-40، (4)0، یآموزش
تهران: دبیرخانه  .وپرورشآموزشسند تحول بنیادین (. 6930شورای عالی انقالب فرهنگی. )

 .یشورای عال
نسبت به حقوق  انیو نگرش دانشجو یآگاه زانیم ی(. بررس6936ن. )، پوردهناد و .ع، یکلد

 .01-93، (4)9، یرفصلنامه مطالعات شه، در تهران یشهروند
 مدرسه برهان. یتهران: موسسه فرهنگ .عمل( ی)راهنما یدرس یزیربرنامه(. 6930. )ح، یملک

 .90-91، (9)3. یتیریمد یهاپژوهش، در کشور ژاپن یندشهرو تربیت(. 6913. )ش، یهاشم
و  ندهایشایپ تیو سنجش وضع یی(. شناسا6931. )م، یمانیا و الف.، یفیشر ،.ف، یزدانی

. یمستیمدل س کی ارائه کشور: یدر نظام آموزش یاحرفهشهروند  تیترب یندهایاپس
 .169-039، (نامهژهی)و69، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر

References 
Akbarzadeh, F. (2012). Explaining the philosophical foundations of theories of the 

relationship between government and the education system and critical 
analysis of the evolution of education in the last three decades with an 



 4244 تابستان/ 14ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  431

 

emphasis on concentration and decentralization, Master's thesis, Faculty of 
Humanities, Tarbiat Modares University. [In Persian] 

Andersone, R. (2007). Citizenship Education in Integrated Curriculum. Citizenship 
Education in Society Proceedings of the ninth Conference of the Children’s 
Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. 

Bozorgnejad, A., & Sharifzadeh, F. (2016). Study of the impact of the implementation 
of the country's higher education policies on the performance of the third, 
fourth and fifth development plans of the Islamic Republic of Iran on the 
performance of the Ministry of Science, Research and Technology. Journal of 
Research in Educational Systems, 10 (33), 119-170. [In Persian] 

Fathi Vajargah, K. (2015). Principles and Concepts of Curriculum Planning. Tehran: 
Bal. [In Persian] 

Gilbert, G. E., & Prion, S. (2016). Making sense of methods and measurement: Lawshe's 
Content Validity Index. Clinical Simulation in Nursing, 12(12), 530-531.  

Hashemi, Sh. (2010). Citizenship Education in Japan. Management Research, 9(2), 
28-30. [In Persian] 

Holm, T., Sammalisto, K., Grindsted, T. S., & Vuorisalo, T. (2015). Process 
framework for identifying sustainability aspects in university curricula and 
integrating education for sustainable development. Journal of Cleaner 
Production, 106, 164-174. 

Hosseini Mehr, A., Seif Naraghi, M., Naderi, A. & Shariatmadari, A. (2011). 
Citizenship skills required by students in the curriculum of the secondary 
school. Leadership and Educational Management, 5 (4), 45-65. [In Persian] 

Hume, T., & Barry, J. (2015). Environmental education and education for sustainable 
development. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 

Jafari, M., Habibi, A., & Sharifi, S. (2013). New Curriculum Based on Citizenship 
Education, National Conference on Curriculum Change Educational Courses. 
[In Persian] 

Koldi, A. & Purdenhad, N. (2012). Investigating the level of students' awareness and 
attitude towards citizenship rights in Tehran, Quarterly Journal of Urban 
Studies, 2 (4), 29-58. [In Persian] 

Kopnina, H. (2014). Education for sustainable development (ESD) as if environment 
really mattered. Environmental Development, 12, 37-46. 

Maleki, H. (2011). Curriculum (Practice Guide). Tehran: Borhan School Cultural 
Institute. [In Persian] 

Nasibulina, A. (2015). Education for sustainable development and environmental 
ethics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 1077-1082. 

Navarro-Medina, E., & de-Alba-Fernandez, N. (2015). Citizenship Education in the 
European Curricula. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 45-49. 

Ramos, T. B., Caeiro, S., Van Hoof, B., Lozano, R., Huisingh, D., & Ceulemans, K. 
(2015). Experiences from the implementation of sustainable development in 
higher education institutions: Environmental management for sustainable 
universities. Journal of Cleaner Production, 106, 3-10. 

Supreme Council of the Cultural Revolution. (2011). Fundamental Transformation 
Document of Education. Tehran: High Council Secretariat. [In Persian] 

Tyler, R. (1949) Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chi-cago, IL: 
University of Chicago Press. 

Yazdani, F., Sharifi, A. & Imani, M. (1397). Identifying and measuring the status of 
the prerequisites and backgrounds of training a professional citizen in the 
country's educational system: Presenting a systemic model. Journal of 
Research in Educational Systems, 12 (Special Issue), 593-613. [In Persian] 

 


