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 چکيده

نظران بود که با های تربیت شهروند جهانی ازنظر صاحبهدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین مؤلفه

در بخش کیفی روش تحلیل مضمون و در بخش کمی تحلیل  .شده استرویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام

شدن و آموزش کنندگان بالقوه بخش کیفی، متخصصان جهانیعامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد. مشارکت

عنوان نفر به 15گیری هدفمند از نوع نظری عالی دارای تخصص علمی یا تجربه عملی بودند که با روش نمونه

مضمون پایه در زمینة  47ها در بخش کیفی منجر به شناسایی شدند. نتیجة تحلیل داده کننده انتخابمشارکت

تربیت شهروند متعهد به مدار، مضمون )تربیت شهروند اخالق 7تربیت شهروند جهانی گردید که در قالب 

متعهد به ، تربیت شهروند جوییتربیت شهروند متعهد به صلح و مسالمت، پذیریو مسئولیت مدنیمشارکت 

تربیت شهروند با توانایی ، تربیت شهروند با صالحیت جهانی، تربیت شهروند با هویت جهانیزیست، محیط

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان های بخش کمی، های حاصل از دادهدهی شدند. یافته(، سازمانعلمی ـ عملی

استخراج شده دارای بار عاملی کافی  ةدهندمضمون سازمان 7احصاء شده در  ةگان47های داد که مضمون

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گیری تربیت شهروند جهانی است. در بخش کمی، بینی ابزار اندازهجهت پیش

های سمنان و شیراز جامعه آماری را تشکیل دادند. که با استفاده از روش )کارشناسی ارشد و دکتری( دانشگاه

 عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از نفر به 194 ای تعدادگیری تصادفی طبقهنمونه

نامه تدوین شده در مرحله کیفی پژوهش استفاده شد. در این بخش، برای سنجش روایی پرسش ةنامپرسش

از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد 

عامل و  7در نتیجه مقیاس نهایی با  ،نامه به لحاظ کمی از روایی و پایایی الزم برخوردار استاین پرسشکه 

 ابزاری جهت سنجش تربیت شهروند جهانی معرفی شد. تأیید قرار گرفت ومورد نشانگر  47

 یبیپژوهش ترک کردروی نظران،صاحب ،یشهروند جهان ت،یترب :کليدي هايواژه
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 مقدمه
ای که تمام شئون زندگی بشر کنونی را تحت عنوان پدیدهبه 1شدنجهانی ةامروزه درک پدید

شدن جهانیپذیر شده است. (، بیش از هر زمان دیگری امکان1: 2019، 2تأثیر قرار داده )بوزیک

وزش آم نحوه و اهداف، کارکردها در جهانی فرهنگی و میان المللی،عنوان فرایند تلفیق ابعاد بینبه

؛ 2004، 3های زندگی انسان و ازجمله فرهنگ و آموزش عالی )نایتجنبه ةاست که اثر شگرفی بر هم

( 2019؛ جعفری و ذوالفقاریان، 2010، 5؛ ژان یو2007، 4رابرتسون، نوولی، دیل، تیکلی، داچی، دباِل

تراکم آگاهی فشرده شدن جهان و شدن به درهم( جهانی2001) 6داشته است. به اعتقاد رابرتسون

فرایندی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی  وجهان داللت دارد  ةدربار

طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه رود و مردم بهو فرهنگی سایه افکنده است، از بین می

فهوم شهروندی با عنوان کالن آموزش، سیمای جدیدی از م ةشدن، در حوزجهانی ةشوند. درنتیجمی

های آموزشی نظام . همچنین،این پدیدهگیری و تکامل استشهروندی جهانی در حال شکل

کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا برای آماده کردن نیروی انسانی برای کارکرد مؤثر در عصر 

به فراگیران بیاموزند تا هایی را ها و مهارتهای خود تجدیدنظر کنند و ارزششدن، در برنامهجهانی

سرعت در حال المللی نقش مؤثری داشته باشند. چراکه در دنیای بهبتوانند در ابعاد محلی، ملی و بین

های آتی و پیش رو کمک ا چالشتواند به جوانان برای رویارویی بتغییر و وابسته شدن، آموزش می

دهد تغییر های جهان رخ میدر دیگر بخش آنچه ةوسیلشدت به  که زندگی افراد بهازآنجاییکند. 

برای  ، چرا کههایی را انتقال دهدشکل یافته است، آموزش باید به آنان دانش، فهم، مهارت و ارزش

به  سازنده در سطح محلی و جهانیمشارکت کامل در تضمین رفاه خود و دیگران و ایجاد مشارکت

 (.2004، 7نیاز است )آکسفام این موارد

های پیوســتگی جهانی و مشــکالت پیچیده، مؤســســات آموزش عالی را با چالشهمبهافزایش 

هایی در مقیاس جهانی است حلخاصی مواجه ساخته و این واقعیت در حال تغییر، نیازمند ارائه راه

عنوان ای که از آن بهدیگر در وضـــعیت تازهعبارت(. به2016، 8)اســـکالد، فریدمن، پارک و اومان

عنوان سواد جهانی، بیش از گذشته ضرورت شود، نیاز به سواد جدیدی بهبرده مینی نامجها ةدهکد

ارتباط مقولة شـهروندی که ازجمله مباح  بسـیار مهمی اسـت و (. دراین2014، 9کند )تایپیدا می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Globalization 
2.Bozyk 
3.Knight 
4.Robertson, Novelli, Dale, Tikly, Dachi & Ndebela 
5.Zhan Yu 
6.Rabertson 
7.Oxfam 
8. Sklad, Friedman, Park & Oomen 
9.Tye 
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ستان برمی شهرهای یونان با سیم، سابقة آن به دولت  ست ) گردد، تحت تأثیر این پدیده قرارگرفته ا

شگاه لیدز2010) 2(. همچنان اوسلر2017، 1چو شر دان شهروندی و آموزش حقوق ب  3( رئیس مرکز 

کند که آموزش برای زندگی با هم در این جهان، یک انتخاب اضـــافی نیســـت، بلکه یک تأکید می

شدن و تربیت شهروندی جهانی (. از سوی دیگر، موضوع جهانی2014، 4اصل ضروری است )لویز

سیار مهمی  شهبح  ب ست که از اندی شئتهای پیامبران بزرگ الهی ا سوفان و مربیان  ن گرفته و فیل

های سازمان . عالوه بر این،اندنظران مهم آموزش نیز به این امر توجه خاصی کردهبزرگ و صاحب

سف به این مهم توجه کرده و در این بین سکو و یونی شورهای مختلف  زمینهالمللی مانند یون در ک

 (. 1389اند )فتحی واجارگاه و عالئی، را پیگیری و اجرا کرده هاییبرنامه

با نقش خود ة جهان کنونی آگاهی کافی دارد، شود که دربارشهروند جهانی به فردی اطالق می

ها و تنوع و گوناگونی در همه امور، از عنوان یک شــهروند آشــناســت و ضــمن احترام به ارزشبه

ساکنان آن را به  .ارکت فعال داردسطح ملی گرفته تا سطح جهانی، مش شهروندی این دنیا و  چنین 

سته در نظر می سعهم واب شخصی خود و ظرفیت به  ةگیرد و برای تو شبرد توأمان عالیق  منظور پی

ـــت 2011) 6(. بریگهام2010، 5کند )هانســـونمنافع مردم جاهای دیگر جهان عمل می ( معتقد اس

شیوهشهر ستگی مردم جهان به یکدیگر، همعملکرد جهان و به ةای برای درک نحووند جهانی،  پیو

ستن به برابری و عدالت اجتماعی، واقعیتشیوه هایی که ها و راههای موجود، تفاوتای برای نگری

عمل بر اساس تفکر انتقادی، به چالش  در نهایت شیوةو  ،تواند در وضع موجود تغییر ایجاد کردمی

 حقوق شهروندی است.ها و تمرین عدالتیکشیدن بی

های عنوان ابزار کسب آمادگی برای مشارکت در جنبهدر این راستا، ترتیب شهروندی جهانی به 

 ةهای خاصی از قبیل داشتن دانش دربارآید. این نوع آموزش صالحیتمختلف جهانی، به شمار می

افزایش موفقیت فردی  کند که الزمهها و نوعی تحرک بدون مرز را ایجاب میدیگر کشورها و زبان

ست. شهروندان آگاه و با توجه به نقش مؤسسات آموزش عالی در آماده ،بنابراین در جهان ا سازی 

شدن کنونی، مؤسسات آموزش شدن یا در حال جهانیجهانی ةتوانا برای مشارکت در دنیای پیچید

هانی طراحی نمایند هدف آموزش دانشــجویان برای شــهروند ج های خود را باعالی مؤظفند برنامه

شــدن با گســترش آموزش عالی، جهانی ةتر در حوزطور مشــخص(. به2016)اســکالد و همکاران، 

شد، این  ستگی در حال ر سر جهان و واب سرا سرعت دادن به ارتباط متقابل  دادن، عمق بخشیدن و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Sim & Chua 
2.Osler 
3.Leeds University 
4.Lewis 
5.Hanson 
6.Brigham 
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به روش تأثیر قرار میحوزه را  حت  یا ت ندهایی پو ندر و ضـــرورت  همچنین،، (2007، 1دهد )وا

شجویان برای مواجهه با چالش ، 2کند )باکهای جهانی در حال ظهور را ایجاب میآمادگی کافی دان

رود که دانشــجویان را با ها و مراکز آموزش عالی انتظار می(. در چنین وضــعیتی از دانشــگاه2006

ـــها، فرهنگدانش )ایجاد فهم موردنیاز برای ارتباط برقرار کردن میان نظام اختار انتزاعی یا ها و س

ها )توســعه حســاســیت بین فرهنگی دانشــجویان برای راحت بودن در رشــته تحصــیلی(، نگرش

)کاربرد واقعی دانش و قادر کردن دانشــجویان به فکر کردن، کار  یهاهای جهانی( و مهارتمحیط

مؤثر و  عنوان شـــهروندان جهانیکردن و عمل کردن فراتر از مرزها( موردنیاز برای عمل کردن به

 (.2007، 3شــدن آماده ســازند )اولســان و ایونزگویی به نیازهای جهانیالمللی و پاســ کار بین ةادار

واســطة آن بتوانند هایی هســتند که به، نیازمند دانش، مهارت و نگرش21بنابراین، فراگیران در قرن 

(. درواقع این 2004، 4هم در جوامع فرهنگی و هم فراتر از مرزهای فرهنگی خود عمل کنند )بنکز

ــنایی ــیمها، فراگیران را قادر خواهد کرد که آنآش های عمیقی که در بندیها بتوانند با توجه به تقس

ارتباط با نژاد، جنسیت، طبقه، دین و مذهب و ملیت وجود دارد، برای زندگی در دنیایی آماده شوند 

ست )زینگسرعت در حال تغییر و تحول و جهانیکه به ساس، در حوزة2015، 5شدن ا  (. بر این ا

ها به ابزارهای آموزش عالی، تربیت شـــهروند جهانی باید تغییر دانشـــجویان و مجهز ســـاختن آن

ها را به یک شهروند جهانی تبدیل نماید ضروری برای ساخت جهانی بهتر را هدف قرار دهد و آن

 (.2018، 7ن؛ هوری، فورتون، نیکالکوپولوس، کاشیما و ماتیس2013، 6)یونیتد

کند که افق فکری و هویت هرحال آموزش برای شـــهروند جهانی به یادگیرندگان کمک میبه

خود را در ارتباط با دیگر افراد با هر نوع تنوع و تفاوتی و در ارتباط با همه موجودات زمین  ةبالقو

ویژه زش به(. طرح مفهوم شـهروند جهانی انتظارات جدیدی را از آمو2016، 8)هایگتوسـعه دهند 

ـــازد. هدف های مختلف نمایان میآموزش عالی برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی در زمینه س

ـــانی کارآمد برای نیازهای جامعه ـــت که بازار کار، اصـــلی آموزش عالی تربیت نیروی انس ای اس

سات و نهادها س شی از جهانی ةکنندمتحول هایروز تحت تأثیر جریانیش روز به مؤ رار شدن قنا

های الزم برای پاســـ  دادن منطقی و ها و تخصـــصاین امر در گرو لحاظ کردن مهارت رند، کهدا

ست. ازاین سایی و تبیین مؤلفهمطلوب به این الزامات ا شنا ضر به  شهروند رو، در پژوهش حا های 

صاحب سایی مؤلفهجهانی از منظر  شنا ضمن  شد تا  سی تربیت نظران پرداخته خواهد  سا های ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Van der wende 
2.Bok 
3.Olson & Evans 
4.Banks 
5.Xing 
6.United 
7.Horey, Fortune, Nicolacopoulos, Kashima & Mathisen 
8.Haigh 
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ــهرو ــود تا آموزش عالی بتواند جایگاه خود را در دنیای ش ــنهادهای پویایی ارائه ش ند جهانی، پیش

ضر به شهروند جهانی حفظ کند عنوان مراکز و پایگاهحا سعه برای تربیت  های دانش، پژوهش و تو

 و بر اساس مأموریت خویش بتواند جامعه را به سمت توسعه و پایداری سوق دهد.

های درســی آموزش شــدن برنامههای مرتبط با جهانی( با مرور پژوهش8200) 1جونز و کیلیک

ة اند: تحمل پایهایی شـــناســـایی کردههای مدنظر در چنین برنامهعنوان ارزشعالی موارد زیر را به

ــتگی  ــهروندی جهانی، تکیر فرهنگی و پیوس ــیت فرهنگی و محیطی، ش ــاس ــترک اخالقی، حس مش

یگ،  ها ماعی ) نگ(؛ درک و اح2002اجت به مردم و فره های ها و روشهای دیگر، ارزشترام 

سون ستی )نیل سایر 2003، 2زندگی، درک ماهیت نژادپر شدن به  شتن و ارزش قائل  (؛ احترام گذا

ایتزن، داوری، کنجکاوی و کشـــف و قابلیت تحمل )ها، گشـــودگی و پذیرش بدون پیشفرهنگ

ــان می2012) 4(. نتایج پژوهش تاکاک و اکدمیر2006، 3بِکازین ــدن به معنای دهد که جهانی( نش ش

ها، های ملی، فضــیلتمدرن، نیازمند آموزش شــهروندان جهانی اســت که در روند آموزش، ارزش

( 2014) 5گوردونطور، همینها باید با انتظارات جهانی هماهنگ شــوند. ها و آرمانرفتارها، ســنت

ــی  ــهروند جهانی المللی و کالس درس روابط بین»با عنوان پژوهش یکپارچگی در برابر آموزش ش

ــور رفتند ــجویانی که به خارج از کش ــت «دانش ــان داد که در انجام داده اس . نتایج این پژوهش نش

جمعی های دستهتوان مقدار بیشتری از بح المللی دارند میهایی که روابط بینبسیاری از دانشکده

ـــاعه میو گروهی که تجارب برون و تا حدودی به اهداف یادگیری  کردایجاد دهند مرزی را اش

 .شدخاص تربیت شهروندی جهانی نائل 

ستا،  ( در پژوهش خود نشان دادند که یک شهروند جهانی 2015) 6ناوارو و فرناندزدر همین را

 7کسی است که از مسائل جهانی آگاه است، مسئولیت اجتماعی دارد و دید سیاسی دارد. چو و چی

ــجویان کره2015) ــیل( در پژوهش خود ادراک دانش ــورهای کره و آمریکا تحص کرده ای که در کش

ــه نمودند و نتایج حاکی از آن بود که هر دو  ــهروندی جهانی باهم مقایس بودند را در خصــوص ش

ای موضوعات جهانی و برابری آگاه بودند اما دانشجویان کره ةطور مشابه دربارگروه موردمطالعه به

صیلک شور خود تح سبت به ه در داخل ک سئولیت اجتماعی باالتری ن شارکت و م کرده بودند از م

( نگرش 2017) 8کرده بودند، داشـــتند. اســـکالوتسای که در آمریکا تحصـــیلدانشـــجویان کره

دانشجویان نسبت به مسئولیت اجتماعی، شایستگی جهانی و مشارکت مدنی جهانی دانشجویان را 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Jones & Killick 
2.Nilsson 
3.Eitzen & Baca Zinn 
4.Takkac & Akdemir 
5.Gordon 
6.Navarro & Fernandez 
7.Cho & Chi 
8.Sklarwitz 
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( حاکی از آن بود که آموزش عالی باید در 2018) 1ر دادند. نتایج پژوهش هارشمنمورد ارزیابی قرا

 2پذیری جهانی دانشــجویان اقدام کند. همچنین کلین و ویکنها خود به آموزش مســئولیتآموزش

( در پژوهش خود گزارش کردند که صـــالحیت بین فرهنگی و آگاهی جهانی فراگیران یک 2019)

پردازی آید. پژوهشــی تحت عنوان مفهومحســاب میهروندی جهانی بهای برای شــراهکار حرفه

های موجود در ناکارآمدی و ضــعف برنامه ةدهند( نشــان1396شــهروند جهانی توســط رشــیدی )

تربیت شــهروند جهانی بوده اســت که این امر متأثر از برخی شــرایط علی نظیر ناکارآمدی محتوا و 

ــل ــرفص ــعف دیدگاهی موجودس ــعف طراحان و  های دروس، ض ــهروند جهانی، ض به تربیت ش

 کیفیتی تعامالت و همکاری مناسب میان دانشجویان است.ریزان درسی و ضعف استادان و بیبرنامه

بر اساس نتایج پیشینه موجود در داخل کشور که بر وضع تربیت شهروند جهانی و همچنین 

رنامه تربیت شهروندی تأکید دارند، ب نتایج پیشینه موجود در خارج از کشور که بر اهمیت و توسعه

نظران شناسایی و های تربیت شهروندی جهانی از دیدگاه صاحبو با توجه به اینکه تاکنون مؤلفه

تواند در توسعه و پیشبرد برنامه تربیت شهروندی جهانی در تبیین نشده است، پژوهش حاضر می

ی که در این مقاله به آن پرداخته شده اصل مسئلةنظام آموزش کشور نقش مهمی داشته باشد. لذا 

هایی نظران دارای چه مؤلفهاست، عبارت است از اینکه تربیت شهروندی جهانی از دیدگاه صاحب

 دارند؟ های تربیت شهروند جهانی از روایی الزم برخورو آیا مؤلفهاست؟ 

 

 پژوهش روش
های تربیت شهروند جهانی از دیدگاه با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین مؤلفه

در دو فاز کیفی و کمی استفاده شد که در  3نظران بود از رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافیصاحب

 .شداستفاده  کمی از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدیبخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش 

 کنندگان بخش کيفیشرکت

کشف عناصر اصلی تربیت شهروند جهانی است، پژوهشگر به که هدف پژوهش کاوش و ازآنجایی

شند، به ةدنبال افرادی بود که تجرب شته با ضوع پژوهش دا شترکی با مو شارکت نحویم که بتوانند م

پژوهش از نوع  ةانتخاب نمون ة. از این نظر شیواثربخش و اعتمادپذیری را برای پژوهش ایجاد کنند

کننده عنوان مشارکتنفر به 15 . از این روبود 5و تکنیک اشباع نظری 4نظران کلیدیهدفمند صاحب

کنندگان دو مالک، به شرح ذیل اتخاذ شد که برای انتخاب مشارکت .در این پژوهش انتخاب شدند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Harshman 
2.Klein & Wikan 
3.Sequential Exploratory Mixed Method 
4.Critical case 
5.Theoretical Saturation 
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مباح   ةداشــتن یکی از این دو شــرط الزامی بود: تخصــص علمی )افرادی که دانش کافی در زمین

شهروندی جهانی با تألیف کتاب یا مقاله اقدام شهروندی جهانی دارند؛ یعن ضوع  ی در ارتباط با مو

شند( ضوع  ،کرده، یا اینکه در این زمینه دارای تحصیالت آکادمیک با تجربه عملی )افرادی که با مو

ــگاه ــنایی دارند و همچنین در یکی از دانش ــهروند جهانی آش ــیلتربیت ش کرده های خارجی تحص

 ( ارائه شده است. 1بخش کیفی در جدول ) یهاکنندهناسی مشارکتشاطالعات جمعیتباشند(. 

 تربيت شهروند جهانی ۀو متخصصان حوز استادانشناختی هاي جمعيت. ويژگی1جدول 

 مرتبه علمی رشته تحصيلی جنسيت
 ةسابق

 تدريس
 رشته تحصيلی جنسيت

مرتبه 

 علمی

 ةسابق

 تدريس

 سال 20 دانشیار شناسیروان مرد سال 3 استادیار مدیریت آموزشی مرد

 - ارشد مدیریت آموزشی زن سال 5 استادیار مدیریت آموزشی مرد

 سال 15 دانشیار مدیریت آموزشی زن سال 25 استاد مدیریت آموزشی مرد

 سال 19 دانشیار ریزی درسیبرنامه مرد سال 6 استادیار مدیریت آموزشی زن

 سال 3 استادیار آموزش عالی زن سال 20 دکتری شناسیروان مرد

 سال 4 استادیار آموزش عالی مرد سال 13 دانشیار ریزی درسیبرنامه مرد

دانشجوی  مدیریت آموزشی مرد

 دکتری

 سال 16 دانشیار ریزی درسیبرنامه زن سال 2

دانشجوی  ریزی درسیبرنامه مرد    

 دکتری

- 

 

 کنندگان بخش کمیشرکت 

و سمنان های دانشگاه شناسی و علوم تربیتی،های رواندانشکده دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ای گیری تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونه .آماری بخش کمی را تشکیل دادند ةشیراز جامع

نفر با  194برحسب دانشگاه )شیراز و سمنان( و مقطع تحصیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( تعداد 

درصد  7/73نفر حدود  143ونه انتخاب گردید. از این تعداد عنوان نماستفاده از فرمول کوکران به

درصد دانشجویان  8/60نفر حدود  118درصد دانشجویان مرد؛  3/26نفر حدود  51دانشجویان زن و 

 50نفر معادل  97درصد دانشجویان مقطع دکتری و  2/39نفر حدود  76مقطع کارشناسی ارشد و 

 درصد از دانشگاه شیراز بودند. 50ل نفر معاد 97درصد از دانشگاه سمنان و 
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 پژوهشابزارهاي 

 الف. ابزار بخش کيفی

استفاده شد. در ابتدا  1مصاحبه نمیه ساختار ها در بخش کیفی ازی دادهآوربرای گرد

ها ضبط گردید و اطمینان از هدف مصاحبه آگاه شدند و با رضایت افراد صدای آن هاکنندهمشارکت

کلی  سؤالها با یک ها محرمانه باقی خواهد ماند. مصاحبهمشخصات فردی آنخاطر داده شد که 

تر برای تربیت جزئی سؤالهای جهانی شدن و تربیت جهانی و دو در مورد ساختارها و زمینه

استفاده شد. میانگین مدت  کاوشگرانهی هاسؤالو در مواقع لزوم از  ،شدیمشهروند جهانی مطرح 

 تیدرنهاکه پس از انجام روی کاغذ پیاده شدند.  ،دقیقه بود 35تقریب ها به صورت مصاحبه

از  .ی پژوهش پرداختهاافتهپژوهشگر با استفاده از روش تحلیل مضمون به تحلیل ی

 تحلیل اطالعات دریافت شد و سپس بدون در نظر داشتن و دخالت نظر هاکنندهمشارکت

سپس کدهای اضافه و  .ندی شدکدگذار هادهداگر، با استفاده از روش تحلیل مضمون پژوهش

تری ة گستردهو طبق هامؤلفهو فرایند کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا نمود که  ،شد تکراری حذف

 .ندهای تربیت شهروند جهانی شناسایی شدمؤلفهدست آمد، همچنین به

 ب. ابزار بخش کمی

های استخراجی از بخش کیفی استفاده مبتنی بر مؤلفه نامه محقق ساختهدر بخش کمی از پرسش

. بر این اساس، استگویه  47مؤلفه و  7تربیت شهروند جهانی مشتمل بر  ةنامشده است. پرسش

 گویه، تربیت شهروند متعهد به مشارکت و 5مدار شامل زیرمقیاس تربیت شهروند اخالق

 5جویی شامل لمتگویه، تربیت شهروند متعهد به صلح و مسا 5پذیری مدنی شامل مسئولیت

گویه، تربیت شهروند با هویت جهانی شامل  7گویه، تربیت شهروند متعهد به محیط زیست شامل 

گویه، تربیت شهروند با توانایی علمی ـ عملی  7گویه، تربیت شهروند با صالحیت جهانی شامل  8

( تا 1خیلی کم )ای از بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه هاهر کدام از گویه .گویه بود 10شامل 

مورد بود که  230شده در این پژوهش های توزیعنامهگذاری شدند. کل پرسش( نمره7خیلی زیاد )

استفاده بود. به منظور تعیین مورد قابل 194آوری و بازبینی توسط پژوهشگران، پس از مرحله گرد

استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ نامه از آزمون آلفای کرونباخ های پرسشپایایی هر یک از مؤلفه

(، تربیت شهروند متعهد به 90/0مدار )ها، شامل تربیت شهروند اخالقبرای هر یک از مؤلفه

(، 86/0جویی )(، تربیت شهروند متعهد به صلح و مسالمت85/0پذیری مدنی )مشارکت و مسئولیت

(، تربیت 92/0یت جهانی )(، تربیت شهروند با هو90/0تربیت شهروند متعهد به محیط زیست )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 semistructured interview 
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( برآورد 93/0(، تربیت شهروند با توانایی علمی ـ عملی )87/0شهروند با صالحیت جهانی )

 نامه از پایایی مناسبی برخوردار است.های پرسشدهد که مؤلفهگردید. مقدار این ضرایب نشان می

 هايافته
 هاي بخش کيفی: تحليل مضمونالف( روش تحليل داده

)کدها  2های پایهمضمون )شناسایی یک پدیده( در سه سطح 1استفاده از روش تحلیل مضمونبا 

آمده از ترکیب و دست)مقوالت به 3دهندههای سازمانو نکات کلیدی موجود در متن(، مضمون

ی اصول حاکم بر های عالی دربرگیرنده)مضمون 4های فراگیرهای پایه( و مضمونتلخیص مضمون

مشاهده  1شکل گرفت که نتایج آن در جدول  هامضمونعنوان یک کل( چارچوب اولیه متن به

 مضمون  7مضمون پایه،  47های مربوط به تربیت شهروند جهانی مشتمل بر شود. مضمونمی

 .استمضمون فراگیر  1دهنده و سازمان
 تربيت شهروند جهانیرتبط با هاي م. مضمون2جدول 

 مضمون پايه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربيت شهروند 

 جهانی

 مدارتربیت شهروند اخالق

دیگران بر مبنای برابری، تقویت روابط مهرورزانه  بهاحترام قائل شدن 

به ها در سراسر جهان، متعهد به عدالت اجتماعی، متعهد انسان ةبا هم

جویی، داشتن احساس مسئولیت در خصوص اقدام صلح و مسالمت

 به بهبود وضعیت جهان

تربیت شهروند متعهد به 

مشارکت مدنی و 

 پذیری مسئولیت

محلی و  ةعنوان عضوی از جامعآگاهی از هویت و مسئولیت خود به

مردم جهان به یکدیگر،  ةپیوستگی همالمللی، درک وابستگی و به همبین

های های مدنی و بشردوستانه، حمایت از فعالیتمشارکت در سازمان

 عدالت و برابری اجتماعی ةبشردوستانه، آگاهی داشتن دربار

تربیت شهروند متعهد به 

 جوییصلح و مسالمت

شناخت مسائل مرتبط با حقوق بشر، تمایل به حساس شدن به حقوق 

بشر و دفاع از آن، تعهد به عدالت اجتماعی جهانی، حساسیت به درد 

دیگران بر مبنای  بهو رنج مردم در هر سوی جهان، احترام قائل شدن 

 برابری

تربیت شهروند متعهد به 

 زیستمحیط

به تغییرات زندگی و عادت زیست، تمایل درک روابط انسان و محیط

 ةزیست، تعهد و التزام نسبت به توسعمنظور حفظ محیطمصرف به

زیست زیست، دلواپسی نسبت به محیطپایدار و مراقبت از محیط

زیستی، ترویج سازگاری با های محیطجهانی، مشارکت در برنامه

 زیستمشغولی نسبت به محیطزیست، توجه و دلمحیط

تربیت شهروند با هویت  

 جهانی

پذیری اجتماعی و تعهد به مشارکت، توانایی درک، پذیرش مسئولیت

ها و حل های فرهنگی، داشتن ظرفیت تحمل تفاوتو تحمل تفاوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.thematic analysis 
2.basic themes 
3.organizing themes 
4.global themes 
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 مضمون پايه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگير

های الزم برای زندگی وگو، آموزش مهارتها از طریق گفتتعارض

ابراز ها و ملل مختلف جهان، توانایی فردی و جمعی در میان فرهنگ

مندی از خویشتن و برقراری ارتباط به شکلی مؤثر با دیگران، بهره

های ارتباطی در حیات اجتماعی در پذیری و مهارتمسئولیت ةروحی

های المللی، احترام به نژاد و مذاهب و فرهنگسطوح محلی تا بین

 های جهانیعدالتیمختلف، احساس مسئولیت در برابر مشکالت و بی

 

شهروند با تربیت 

 صالحیت جهانی

آمیز، اطالع های مسالمتتمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روش

 نةالملل، ابراز دیدگاه خود در یک رسااز مسائل جاری در روابط بین

های جهانی، توانایی ایجاد تغییر در معضالت نابرابری ةمحلی دربار

توجه مردم ایی جلبجهانی، توان ةجهانی، آگاهی از نقش خود در جامع

به مسائل و مشکالت جهانی، آمادگی داشتن برای زندگی در جامعه 

 جهانی

تربیت شهروند با توانایی 

 علمی ـ عملی

آگاهی از نقش سازمان ملل متحد در حل مسائل جهانی، توانایی دیدن 

عنوان شهروند جهانی، توانایی تفکر ها بهبرخورد با آن ةمسائل و نحو

، مسئلهانتقادی و خالق، حل مشکالت از طریق کاوشگری و حل 

گویی و یادگیری باهم زیستن در موقعیت فرهنگی متفاوت، پاس 

گیری تفکر جهانی، تربیت افرادی با ویژگی پذیری، شکلمسئولیت

گروهی و  جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن، توانایی انجام کار

 طور مؤثربرقراری ارتباط مؤثر، توانایی بح  و استدالل به

ــاحبهطور که مالحظه میهمان ــود، مجموعه دالیلی که مص ــوص تربیت ش ــوندگان در خص ش

 اند.شدهبندیسازی در هفت گروه دستهاند بر اساس نوع مفهومشهروند جهانی ذکر نموده

 

 هاي کمی پژوهشب( يافته

یل محتوای مبتنی بر  نه پژوهش و همچنین تحل بانی نظری و پیشـــی عه عمیق م طال تایج از م ن

صاحبه شد که در گویه به 47شده، درنهایت های انجامم سایی  شنا شهروندی جهانی  عنوان تربیت 

شـده در نظام آموزشـی در دهندگان در مورد میزان برخورداری افراد تربیتنامه، نظر پاسـ پرسـش

در ادامه به تفکیک نتایج مربوط به رواســـنجی  .وامل موردســـنجش قرار گرفتمورد هر کدام از ع

 .شده استگزارش  نامه،پرسش

 هاي تربيت شهروند جهانی از روايی الزم برخوردارند؟آيا مؤلفه (1

س  شافیبه منظور پا سش از تحلیل عامل اکت ستفاده از 2و تأییدی 1گویی به این پر سته با ا بندی ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 exploratory factor analysis 
2 confirmatory factor analysis 
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ــخه داده آماری برای تحلیل ــخهو نرم 191های علوم اجتماعی نس ــاختاری نس  افزار روابط خطی س

 استفاده شد. 5/82

 الف( تحليل عامل اکتشافی

وجود هفت عامل  4، با چرخش واریماکس3های اصلینتایج تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفه

باالتر از یک  6و ارزش ویژه 5ها را تأیید نمود. مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکریدر گویه

بود که در سطح  18/8200و ضریب آزمون کرویت بارتلت برابر با  93/0برابر با  KMOبود. مقدار 

ها برای انجام تحلیل عاملی گیری و ماتریس همبستگی گویهدار و حاکی از کفایت نمونهیمعن 001/0

دهد هر طور که نتایج جدول نشان مین( نتایج تحلیل عاملی آورده شده است. هما3بود. در جدول )

های دیگر دارای مقادیری و با عامل 3/0گویه با عاملی که در آن قرار گرفته دارای مقداری بیشتر از 

تربیت شهروند  ةنامهای پرسشعاملة روایی واگرا مناسبِ دهنداین نشان که ،است 3/0کمتر از 

 .استجهانی 
تربيت شهروند جهانی . نتايج تحليل عوامل مقياس3جدول   

ویه
گ

ها
 

عامل 

 اول

ویه
گ

ها
 

عامل 

 دوم

ویه
گ

ها
 

عامل 

 سوم

ویه
گ

ها
 

عامل 

 چهارم

ویه
گ

ها
 

عامل 

 پنجم

ویه
گ

ها
 

عامل 

 ششم

ویه
گ

ها
 

عامل 

 هفتم

بار 

 عاملی

بار 

 عاملی
 بار عاملی

بار 

 عاملی

بار 

 عاملی
 بار عاملی

بار 

 عاملی

1 70/0  6 74/0  11 50/0  16 73/0  23 43/0  31 65/0  38 55/0  

2 77/0  7 56/0  12 51/0  17 68/0  24 49/0  32 71/0  39 56/0  

3 83/0  8 52/0  13 62/0  18 77/0  25 56/0  33 72/0  40 63/0  

4 72/0  9 76/0  14 48/0  19 67/0  26 49/0  34 78/0  41 75/0  

5 66/0  10 72/0  15 45/0  20 73/0  27 48/0  35 76/0  42 70/0  

      21 81/0  28 45/0  36 62/0  43 69/0  

      22 76/0  29 54/0  37 66/0  44 72/0  

        30 47/0    45 62/0  

            46 73/0  

            47 71/0  

72/15 ارزش ویژه   22/15   91/12   62/12   80/5   08/5   25/3  

62/70 واریانس کل  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 
2 Linear Structural Relations (LISREL V8.5) 
3 principal component analysis 
4 varimax 
5 scree plot 
6 eigenvalue 
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 ب( تحليل عامل تأييدي

 مدار،تربیت شهروند اخالقاول حاکی از آن است که، در بعد  نتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبة

در مقایسه با نشانگرهای دیگر، نشانگر نیرومندتری  87/0با ضریب  «اجتماعیمتعهد به عدالت »ة گوی

ة گوی پذیریو مسئولیت مدنیتربیت شهروند متعهد به مشارکت شود. در عامل محسوب می

( محسوب 76/0با بار عاملی نشانگر نیرومندی ) «های مدنی و بشردوستانهمشارکت در سازمان»

حساسیت به درد و رنج » ةگوی جوییشهروند متعهد به صلح و مسالمتتربیت شود. در عامل می

شود. در عامل ( نیرومندترین نشانگر سازه محسوب می82/0با بار عاملی ) «مردم در هر سوی جهان

تعهد و التزام نسبت به توسعه پایدار و مراقبت از محیط »ة گوی زیستتربیت شهروند متعهد به محیط

 تربیت شهروند با صالحیت جهانیترین نشانگر؛ در عامل ( دارای قوی89/0با بار عاملی ) «زیست

( دارای نیرومندترین نشانگرها 86/0با بار عاملی ) «آگاهی از نقش خود در جامعه جهانی» ةگوی

( بعد 95/0با بار عاملی ) تربیت شهروند با هویت جهانیدر عامل مرتبه دوم شوند. محسوب می

 احساس مسئولیت در برابر مشکالت و» ةگوینیرومندتری نسبت به بقیه ابعاد است. در این عامل 

تربیت ( نیرومندترین نشانگر این سازه است. در عامل 82/0با بار عاملی ) «های جهانیعدالتیبی
با بار عاملی  «مسئلهحل مشکالت از طریق کاوشگری و حل » ةگوی شهروند با توانایی علمی ـ عملی

  ( نیرومندترین نشانگر این سازه است.80/0)
 هاي مرتبه يکم . نتايج بار عاملی براي عامل4جدول 

 آلفاي کرونباخ بار عاملی هاگويه هامؤلفه

ت شهروند اخالق مدار
تربی

 

 72/0 احترام قائل شدن برای دیگران بر مبنای برابری

90/0 
 79/0 ها در سراسر جهانانسان ةتقویت روابط مهرورزانه با هم

 87/0 متعهد به عدالت اجتماعی

 80/0 جوییمتعهد به صلح و مسالمت

 72/0 داشتن احساس مسئولیت در خصوص اقدام به بهبود وضعیت جهان

ت شهروند متعهد به 
تربی

ت 
مشارک

مدنی
و  

 

ت
مسئولی

پذیری
  

 جامعه محلیآگاهی از هویت و مسئولیت خود به عنوان عضوی از 

 المللیبین و 
60/0 

85/0 
 66/0 مردم جهان به یکدیگر ةدرک وابستگی و به هم پیوستگی هم

 76/0 های مدنی و بشردوستانهمشارکت در سازمان

 74/0 های بشردوستانهحمایت از فعالیت

 70/0 آگاهی داشتن درباره عدالت و برابری اجتماعی

ت شهروند متعهد به 
تربی

ت
صلح و مسالم

جویی
 78/0 شناخت مسائل مرتبط با حقوق بشر 

86/0 

 72/0 تمایل به حساس شدن به حقوق بشر و دفاع از آن

 78/0 تعهد به عدالت اجتماعی جهانی

 82/0 حساسیت به درد و رنج مردم در هر سوی جهان

 72/0 احترام قائل شدن برای دیگران بر مبنای برابری
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 آلفاي کرونباخ بار عاملی هاگويه هامؤلفه
ت شهروند متعهد 

تربی
 

ت
ط زیس

محی
 

 88/0 درک روابط انسان و محیط زیست

90/0 

 85/0 تمایل به تغییرات زندگی و عادت مصرف به منظور حفظ محیط زیست

 89/0 تعهد و التزام نسبت به توسعه پایدار و مراقبت از محیط زیست

 81/0 دلواپسی نسبت به محیط زیست جهانی

 69/0 های محیط زیستیبرنامهمشارکت در 

 78/0 ترویج سازگاری با محیط زیست

 82/0 توجه و دلمشغولی نسبت به محیط زیست

ت جهانی
ت شهروند با هوی

تربی
 

 74/0 پذیری اجتماعی و تعهد به مشارکتمسئولیت

91/0 

 67/0 های فرهنگیتوانایی درک، پذیرش و تحمل تفاوت

 75/0 ها از طریق گفت و گوها و حل تعارضتفاوتداشتن ظرفیت تحمل 

ها و های الزم برای زندگی فردی و جمعی در میان فرهنگآموزش مهارت

 ملل مختلف جهان
74/0 

 81/0 توانایی ابراز خویشتن و برقراری ارتباط به شکلی مؤثر با دیگران

در حیات های ارتباطی پذیری و مهارتمندی از روحیه مسئولیتبهره

 المللیاجتماعی در سطوح محلی تا بین
77/0 

 76/0 های مختلفاحترام به نژاد و مذاهب و فرهنگ

 82/0 های جهانیاحساس مسئولیت در برابر مشکالت و بیعدالتی

ت جهانی
ت شهروند با صالحی

تربی
 71/0 آمیزهای مسالمتتمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روش 

90/0 

 67/0 المللاطالع از مسائل جاری در روابط بین

 71/0 های جهانینابرابری ةابراز دیدگاه خود در یک رسانه محلی دربار

 79/0 توانایی ایجاد تغییر در معضالت جهانی

 86/0 جهانی ةآگاهی از نقش خود در جامع

 80/0 توانایی جلب توجه مردم به مسائل و مشکالت جهانی

 79/0 جهانی ةآمادگی داشتن برای زندگی در جامع

 71/0 آمیزهای مسالمتتمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روش

ت شهروند با توانایی علمی ـ عملی
تربی

 

 75/0 اگاهی از نقش سازمان ملل متحد در حل مسائل جهانی

93/0 

 75/0 شهروند جهانی ها به عنوانتوانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد با آن

 75/0 توانایی تفکر انتقادی و خالق

 80/0 مسئلهحل مشکالت از طریق کاوشگری و حل 

 73/0 یادگیری با هم زیستن در موقعیت فرهنگی متفاوت

 76/0 پذیریگویی و مسئولیتپاس 

 77/0 گیری تفکر جهانیشکل

 70/0 محلی عمل کردنتربیت افرادی با ویژگی جهانی اندیشیدن و 

 74/0 توانایی انجام کار گروهی و برقراری ارتباط مؤثر

 76/0 توانایی بح  و استدالل به طور مؤثر
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تربیت  ةگانهای هفت( حاکی از آن است که در میان مؤلفه1نتایج تحلیل عامل مرتبه دوم )شکل، 

( و تربیت 95/0تربیت شهروند با هویت جهانی با ضریب استاندارد ) ةشهروند جهانی، دو مؤلف

( سهم بیشتری در تبیین تربیت شهروند 92/0شهروند با توانایی علمی ـ عملی با ضریب استاندارد )

دهد که مقدار های برازش ابزار تربیت شهروند جهانی نشان میجهانی دارند. همچنین شاخص

است. همچنین، مقدار شاخص ریشه  11/2برابر با  شدهمحاسبه( df/2Xمجذور خی به درجه آزادی )

( GFIاست. میزان شاخص نکویی برازش ) 08/0( برابر با RMSEAدوم میانگین مربعات باقیمانده )

(؛ شاخص برازش هنجار 87/0( برابر با )AGFIنکویی برازش ) شدهلیتعدشاخص (؛ 91/0برابر با )

( و شاخص 97/0( برابر با )CFI(؛ شاخص بارزش تطبیقی )95/0با )( برابر NFIشده بنتلر بونت )

توان نتیجه گرفت که ابزار تربیت ( بودند. بر این اساس، می95/0( برابر بر )IFIبرازش افزایشی )

 .شهروند جهانی از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است
 

 

 گيريبحث و نتيجه
های تربیت شــهروند جهانی نقش ســنجش مؤلفهســازی، ســاخت و روایی ابزاری برای مفهوم

مهمی در جهت کســب و مجهز شــدن به دانش و نگرش تربیت شــهروند جهانی دارد و به تبع آن 

های جهانی نظام آموزشــی به همراه تواند آثار مطلوبی در مواجهه با چالشرشــد چنین مفهومی می

اند بر اساس چارچوب نظری قوی داشته باشد. با توجه به جستجوی صورت گرفته مقیاسی که بتو

طور که قبالً هم مند بررســی کند، وجود نداشــت. همانتربیت شــهروند جهانی را به صــورت نظام

های تربیت شهروندی جهانی از نظر اشاره شد، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رواسنجی مؤلفه

 نظران بود. صاحب

مدار ر این پژوهش، تربیت شهروند اخالقشناسایی شده تربیت شهروند جهانی د ةاولین مؤلف

رود. ای به شمار میهای مهم در تحوالت اجتماعی و فرهنگی هر جامعهبود. اخالق یکی از پایه

شناختی و فرهنگی در جامعه به رعایت اخالق عالوه بر تأثیرات روان ةنگرش وسیع و بنیادی به مسئل

ایدها در جامعه و به تبع آن در جهان کمک شایان اصول و قوانین موجود و احترام به بایدها و نب

مداری، احترام متقابل و رعایت اخالقیات از سوی افراد بیشتر کند. به بیان ساده، هر چه اخالقمی

های افراد و حقوق و تکالیف هر شهروند نیز رعایت خواهد شد. لذا صورت گیرد به تبع آن حریم

رفتاری، راه برای به فعلیت رساندن شهروند جهانی هموار و به تبع با نهادینه کردن اصول اخالقی و 

مدار تربیت شهروند اخالق ،آن رعایت حقوق شهروندی در جهان محقق خواهد شد. بر این اساس
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احترام قائل شدن برای دیگران بر مبنای برابری، تقویت در نظام دانشگاهی کشور با نشانگرهای 

ها در سراسر جهان، متعهد به عدالت اجتماعی، متعهد به صلح و نانسا ةروابط مهرورزانه با هم

جویی، داشتن احساس مسئولیت در خصوص اقدام به بهبود وضعیت جهان ضروری به نظر مسالمت

 رسد.می

و  مدنیتربیت شهروند جهانی عبارت بود از تربیت شهروند متعهد به مشارکت  ةدومین مؤلف

های شهروندی به به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت منجرشهروندی  پذیری. تربیتمسئولیت

 هلفؤگردد. این ممی شهروندان پذیریو مسئولیت در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار

جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است.  ةهمه جانب ةضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسع

نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئوالنه را از نظر اجتماعی و اخالقی بوجود  تواندمی چنین تربیتی

آگاهی از هویت های برجسته، د. لذا باید به تربیت شهروندان متعهد به مشارکت مدنی با شاخصآور

پیوستگی همه المللی، درک وابستگی و به همعنوان عضوی از جامعه محلی و بینو مسئولیت خود به

های های مدنی و بشردوستانه، حمایت از فعالیتان به یکدیگر، مشارکت در سازمانمردم جه

در نظام دانشگاهی توجه بیشتری مبذول  بشردوستانه، آگاهی داشتن درباره عدالت و برابری اجتماعی

 شود.   

. استجویی تربیت شهروند جهانی تربیت شهروند متعهد به صلح و مسالمت ةمؤلفسومین 

( معتقد است که آموزش صلح ارتقای بینش جهانی از نوع هشیاری و آگاهی است 1988) 1راردون

سازد تا به عنوان یک شهروند جهانی رفتار نماید. در واقع محصول آموزش افراد را قادر می ةکه هم

به دست آمده تربیت شهروند  ةصلح، تربیت شهروند جهانی است. در این راستا و بر اساس یافت

شود که های تربیت شهروند جهانی محسوب میجویی یکی دیگر از مؤلفهصلح و مسالمت متعهد به

شناخت مسائل مرتبط با حقوق بشر، تمایل به برای رسیدن به این مهم باید نشانگرهایی همچون 

حساس شدن به حقوق بشر و دفاع از آن، تعهد به عدالت اجتماعی جهانی، حساسیت به درد و رنج 

 ( مدنظر قرار گیرد.وی جهانمردم در هر س

. استهای تربیت شهروند جهانی، تربیت شهروند متعهد به محیط زیست یکی دیگر از مؤلفه

ه عنوان پایدار ب ة( بر این باورند که اصل توسع2012) 4( و مور2011) 3(؛ مولر2007) 2بس و بی

 زیست هستند و افراد بخشی از محیط ،رودمحیطی به شمار مییکی از اصول شهروند زیست

همه مردم جهان است و مردم آگاه و آموزش دیده در ایجاد محیطی سالم،  ةزیست سالم خواستمحیط

محیطی همچون خرید محصوالت سبزتر، زیست ةتر خواهند بود و این افراد رفتار مسئوالنموفق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Reardon 
2 Bs Ba 
3 Mueller 
4 Moore 
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 زیست، عضویت درهای مصرف خصوصی بر محیطکاهش مصرف و آگاهی از تأثیرات تصمیم

. با توجه به توصیف ذکر شده تربیت شهروند متعهد به هستندزیست را دارا احزاب طرفدار محیط

زیست، تمایل به تغییرات زندگی و درک روابط انسان و محیطزیست با نشانگرهایی همچون محیط

زیست، تعهد و التزام نسبت به توسعه پایدار و مراقبت از منظور حفظ محیطعادت مصرف به

زیستی، ترویج های محیطزیست جهانی، مشارکت در برنامهزیست، دلواپسی نسبت به محیطمحیط

رسد. زیرا زیست ضروری به نظر میمشغولی نسبت به محیطزیست، توجه و دلسازگاری با محیط

دارا بودن شهروندان جهانی و فرهیخته که از دانش، تگرش و مهارت الزم برای حمایت از  ةدر سای

پایدار جهانی به  ةالمللی در راستای توسعت برخودار باشند، توان تحقق شعارهای بینزیسمحیط

 دست خواهد آمد.

تربیت شهروند جهانی است که توسط پژوهشگر  ةتربیت شهروند با هویت جهانی پنجمین مؤلف

در راستای هویت جهانی باید این مطلب را در نظر گرفت که هویت جهانی یک هویت شناسایی شد. 

شود و به تعبیر متخصصان بایستی فرآیند پذیرش الزامات آن به صورت فردی صورت محسوب می

یابد که نظام دانشگاهی به که این مهم زمانی تحقق می ،(1389زاده و شریفی، طلبی، قلیگیرد )شاه

 ت،پذیری اجتماعی و تعهد به مشارکمسئولیتتوجه به عواملی چون  ،بر این اساسآن توجه نماید. 

ها حل تعارض ها وداشتن ظرفیت تحمل تفاوت های فرهنگی،، پذیرش و تحمل تفاوتتوانایی درک

ها و ملل میان فرهنگ های الزم برای زندگی فردی و جمعی درآموزش مهارت وگو،از طریق گفت

ز روحیه مندی ابهره ی ارتباط به شکلی مؤثر با دیگران،توانایی ابراز خویشتن و برقرار مختلف جهان،

 احترام به المللی،بینهای ارتباطی در حیات اجتماعی در سطوح محلی تا پذیری و مهارتمسئولیت

های جهانی عدالتیاحساس مسئولیت در برابر مشکالت و بی های مختلف،نژاد و مذاهب و فرهنگ

 شود. ترین نشانگرها این مؤلفه محسوب میبه عنوان مهم

تربیت شهروند جهانی مشخص شد.  ةهانی به عنوان ششمین مؤلفتربیت شهروند با صالحیت ج

توان ادعا نمود که نظام دانشگاهی در این بعد موفق های انجام شده زمانی میبا توجه به بررسی

های ا دیگران به روشتمایل به حل تعارضات خود ب هایی چونعملکرد کرده است که شاخص

محلی  ةابراز دیدگاه خود در یک رسان الملل،روابط بینز مسائل جاری در اطالع ا آمیز،مسالمت

 ةآگاهی از نقش خود در جامع ،توانایی ایجاد تغییر در معضالت جهانی ،های جهانینابرابری ةدربار

آمادگی داشتن برای زندگی در جامعه  ،توجه مردم به مسائل و مشکالت جهانیتوانایی جلب ،جهانی

 نظر قرار دهد.های خود را مددر آموزش جهانی

ز اهمیت به منظور داشتن حائهای مهم و یکی از مؤلفه تربیت شهروند با توانایی علمی ـ عملی

تواند توان ادعا نمود که نظام دانشگاهی میزمانی میبه دست آمده  ةشهروندی جهانی است، طبق یافت
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سازمان ملل متحد در آگاهی از نقش هایی همچون یک شهروند جهانی تربیت کند که به شاخص

عنوان شهروند جهانی، توانایی ها بهحل مسائل جهانی، توانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد با آن

، یادگیری باهم زیستن در مسئلهتفکر انتقادی و خالق، حل مشکالت از طریق کاوشگری و حل 

ی، تربیت افرادی با گیری تفکر جهانپذیری، شکلگویی و مسئولیتموقعیت فرهنگی متفاوت، پاس 

زیستی، توانایی بح  و استدالل ویژگی جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن، آموزش صلح و هم

اصلی یک نظام دانشگاهی تربیت علمی و عملی  ةزیرا شاکل ؛توجه ویژه مبذول دارد طور مؤثربه

 .استفراگیران خود 

مؤلفه تربیت شهروند  7حاکی از تأیید های تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی در بخش کمی یافته

تربیت شهروند با هویت جهانی دارای بیشترین بار عاملی در تبیین مدل شناخته  ةجهانی بود و مؤلف

پژوهش بر این باور بودند که با تحصیل در نظام  ةتوان ادعا نمود که نمونشد. در تبیین این یافته می

زم برای زندگی در جوامع مختلف دارای مذاهب و های الاند آموزشدانشگاهی کشور توانسته

های متفاوت و های مناسب برای زندگی فردی و جمعی در فرهنگکسب مهارت ،نژادهای مختلف

 ةها ببینند. همچنین مؤلفهای جهانی را بیشتر از سایر شاخصعدالتیپذیری و مقابله با بیمسئولیت

ای است که بیشترین بار عاملی را به خود مؤلفه تربیت شهروند با توانایی علمی ـ عملی دومین

راستا است. این پژوهش نشان داد که ( هم2014) 1این یافته با یافته کاروآنا اختصاص داده است.

المللی را مؤسسات آموزشی باید دانشجویان خود را در فضایی تربیت کنند که آمادگی تحرک بین

و تفکر جهانی داشته باشند و  ،اجتماع و همبستگی را درک کنندداشته باشند و بتوانند تنوع، تعلق، 

توان ادعا داشت که نظام آموزشی کشور بهتر است در ساز تغییر باشند. در تبیین این یافته میزمینه

های آماده کردن فراگیران در راستای مهارت الزم برای زندگی با دیگر مردم جهان، تفکر به زمینه

توان تری ارائه دهد. همچنین میهای الزم و مطلوبتغییر در جهان آموزشسبک جهانی و ایجاد 

های نظام آموزشی ما در سطح آموزش عالی بهتر است به ای به این نکته نمود که برنامهاشاره

چراکه برای تبدیل شدن به یک شهروند  ،کاهدهآموزی بپردازد و از آموزش امور نظری بمهارت

آمیزی داشته باشند و آموزشی باید بتوانند با مردم دیگر جهان زندگی مسالمت جهانی، فراگیران نظام

 جهانی تفکر نمایند و یا توانایی ایجاد تغییر در سطح جهانی را داشته باشند. ةبه شیو

مدار تربیت شهروند اخالق ةدیگر بخش کمی نشان داد که کمترین بار عاملی متعلق به مؤلف ةیافت

نظام دانشگاهی کشور بهتر است بر آموزش نشانگرهایی همچون احترام قائل  ،. بر این اساساست

متعهد  ،ها در سراسر جهانانسان ةتقویت روابط مهرورزانه با هم ،شدن برای دیگران بر مبنای برابری

داشتن احساس مسئولیت در خصوص اقدام  ،جوییمتعهد به صلح و مسالمت ،به عدالت اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Caruana 
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( 2012) 1( و سانتوس2003نتایج پژوهش تای ) ان تأکید بیشتری داشته باشد.به بهبود وضعیت جه

اند که در برنامه نظام آموزشی تربیت شهروند جهانی، اهدافی نظیر نیز ناهمسو با این امر نشان داده

 توجه به صلح و حقوق بشر و فعالیت انسان دوستانه در کانون توجه قرار دارند.

شدن، برای هر کشوری داشتن شهروندی با خصوصیات جهانی جهانیدر نهایت اینکه در عصر 

برای حل مشکالت جهانی حیاتی است، بدین معنا که در عصر حاضر، مسائلی از قبیل تخریب خاک 

ها، گسترش های جانوری و گیاهی و تخریب جنگلها، از بین رفتن برخی از گونهو ویرانی زیستگاه

و از  ،این مشکالت ورای مرزهای ملی هستند .روی داده است فقر جهانی و نقض حقوق بشر و...

توان از طریق تربیت شهروندی زیرا می .شوداین منظر ضرورت تربیت شهروندی جهانی مطرح می

زمان عضویت، حقوق، ها اقدام نمود، چراکه حل مسائل جهانی مستلزم تحقق همجهانی به حل آن

که صرفاً از طریق نهادینه شدن شهروندی جهانی  ،تها و مشارکت جهانی اسوظایف، مسئولیت

عنوان ( که تربیت شهروند جهانی را به2015) 2همچنان نتایج پژوهش هانکوک پذیر است.امکان

( که بر ضرورت و نیاز به 2015) 3بخش در نظر گرفته است و نیز نتایج پاگالیسعملی رهایی

 وندی جهانی تأکید دارد.ای در نظام آموزشی در راستای تربیت شهربرنامه

باشد. از که این بررسی نیز از این امر مستینا نمیست، های مختلفیمطالعه دارای محدودیتهر 

توان به مقطعی بودن آن اشــاره نمود و ممکن اســت در مقاطع حاضــر می ةهای مطالعمحدودیت

 ةدانشـــجویان دربار زمانی مختلف متفاوت باشـــد. با توجه به نتایج پژوهش و اهمیت آگاه نمودن

سئولیت شهروندی، تکالیف و م ستحقوق مدنی و  شهروندان در جامعهای اخالقی و زی  ةمحیطی 

آموزش شـــهروندی جهانی ازجمله تدوین واحد  ةهایی در زمینجهانی، تدوین و طراحی فعالیت

سی و برگزاری دوره سی در این خصوص، بازنگری محتوای در شهروندی جهانی در های آموزش 

تمایل به حل رســد. همچنین بر آموزش بیشــتر بعد تربیت صــالحیت جهانی مانند فید به نظر میم

الملل، آمیز، اطالع از مســائل جاری در روابط بینهای مســالمتتعارضــات خود با دیگران به روش

ت های جهانی، توانایی ایجاد تغییر در معضالنابرابری ةمحلی دربار ةابراز دیدگاه خود در یک رسان

ـــائل و مشـــکالت جهانی، آگاهی از نقش خود در جامعه جهانی، توانایی جلب توجه مردم به مس

شتن برای زندگی در جامعه ستخراج جهانی، آمادگی دا شود. کدهای ا شتری  شده در این تأکید بی

 ةتر راجع به ابعاد جزئی برنامتر و تخصصیهای عمیقتواند راهنمای خوبی برای پژوهشمطالعه می

شمار آید. درنهایت، مؤسسات آموزشی میت شهروند جهانی به  سب توانند با زمینهربیت  سازی منا

 های رشد فکری و اخالقی دانشجویان را تقویت نمایند.فرصت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Santos 
2.Hancock 
3.Pugliese 
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Extended Abstract 

Identifying and Validating the Components of Global 

Citizenship Education from the Viewpoint of Experts: 

 A Mixed Research 

Sakineh Jafari1 

Introduction 
Today, understanding globalization as a phenomenon that affects all aspects 

of human life, is more than ever possible. As a process integrating international, 

cross-cultural and global dimensions into the goals, functions and method of 

education, globalization has had a tremendous impact on all aspects of human life 

including culture and higher education. One of the goals of educational systems 

around the world is to train effective and active citizens for the community as the 

future of every nation depends on the level of ability and awareness of its citizens 

as well as the kind of vision they have of various issues. In fact, citizenship 

education seeks to teach people how to become informed, active and responsible 

citizens and to achieve their rightful place and role in an urban, national and 

global society. In other words, in the age of globalization, citizenship education 

has three important tasks: a) helping young people to increasingly coexist in local 

communities, b) helping the national community, and c) bringing social stability 

and cohesion in the interconnected world. Nevertheless, facing global challenges 

requires global awareness and collective action. The aim of the present study was 

to identify and validate the components of global citizenship education, adopting 

a sequential-exploratory mixed methods design that involved conducting 

quantitative descriptive survey for data collection and qualitative thematic 

analysis for data analysis. 

Research Questions 
1. What are the components of global citizenship education from the experts’ 

point of view? 
2. Do the components of global citizen education have the necessary validity?

Methods 
Potential participants in the qualitative sector consisted of globalization and 

higher education professionals with scientific expertise or practical experience in 

the realm of globalization education. Accordingly, 15 participants were selected 
using snowball sampling method. On the other hand, the statistical population for 

the quantitative sector of the study included all the postgraduate students (MA 

and Ph.D.) at Semnan and Shiraz Universities. Of this population, 194 students 
were selected as the sample via stratified random sampling method. To collect 
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data, a researcher-made questionnaire was used whose components were 

extracted from the qualitative thematic analysis conducted in the qualitative part 
of the study. The global citizen education questionnaire consisted of 47 items, 

devoted to seven main components, each emphasizing the development of a 

citizen with the following features: a) ethicality, b) commitment to social 
responsibilities, c) dedication to peace, d) concern about the environment, e) 

global identity, f) global competence, and g) theoretical/practical abilities. Of the 

47 items in the questionnaire, five items were devoted to each of the first three 
components, seven to the fourth component, 8 to the fifth, 7 to the sixth, and 10 

to the last component. All the items in the questionnaire were scored on a seven-

point Likert scale ranging from very low (1) to very high (7).  

Overall, 230 questionnaires were administered among the participants, of 
which 194 could be used for further analysis in the study. Cronbach’s alpha 

coefficient was calculated to determine the reliability of each component in the 

questionnaire. The indices for each component were correspondingly as follows: 
a) ethicality (0.886), b) commitment to social responsibilities (0.822), c) 

dedication to peace (0.878), d) concern about the environment (0.932), e) global 

identity (0.915), f) global competence (0.910), and g) theoretical/practical 
abilities (0.924). The values suggested an acceptable level of reliability for all the 

components in the questionnaire.  

 

Results  
The results of the qualitative data analysis lead to the identification of 47 basic 

items in the field of global citizenship education that were organized into seven 

pivotal components (moral education, civil rights education, human rights 
education, environmental education, social-cultural education, global 

competence education, scientific-practical education). The data were collected 

using a questionnaire developed in the qualitative phase of the study. The 
questionnaire had 7 factors and 47 markers. The participants having filled out the 

questionnaire, the reliability of the instrument was assessed using Cronbach’s 

alpha coefficient; exploratory and confirmatory factor analyses were also 
conducted to verify the validity of the questionnaire. The results corroborated 

both the reliability and validity of the questionnaire with 7 components and 47 

items as a tool for measuring global citizenship. 

 

Discussion and conclusion 
In the age of globalization, it is vital for any country to have citizens with 

global features, able to solve global problems such as soil degradation, habitat 

destruction, extinction of some animal and plant species, deforestation, the spread 
of global poverty and human rights violation, which are beyond national borders. 

Hence, there is a need for global citizenship education because solving such 

global issues requires the simultaneous realization of global membership, rights, 

duties, responsibilities and participation which is only possible through the 
institutionalization of global citizenship. The results of the study confirmed the 

importance of informing students of their civil and citizenship rights, ethical and 

environmental duties and their responsibilities as citizens in the global 
community. The finding highlights the significance of developing and designing 
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activities in the field of global citizenship education, including offering courses 

in this field, and developing curriculum content for this purpose. The results 
further bring to light the salience of educating learners in other aspects of global 

competence, including the willingness to resolve conflicts with others peacefully, 

awareness of current issues in international relations, expressing their opinions in 
a local media about global inequality, the ability to solve global problems, 

awareness of their role in the global community, the ability to draw people’s 

attention to global issues, and getting ready to live in the community. The codes 
extracted in this study can pave the way for more in-depth research on the other 

dimensions of the global citizenship education program. Finally, it is 

recommended that educational institutions provide the necessary conditions for 

fostering the students’ intellectual and moral opportunities. 
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