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 اهوازآموزش و پرورش کالن شهر معلمان ه موردی مطالع

 

 چهارده چریکی میترا عبداللهی

 سکینه شاهی
  چکیده

ها از جمله آموزش  بسزا در توسعه و دگرگونی سازمان تأثيردهد جهانی شدن  می شواهد نشان
امه درسی، اصلی آموزش عمومی همچون معلم، برنهای  توان در حوزه می را تأثيرکه اين  عمومی داشته

برنامه درسی جاری به کار های  ساختار، رابطه مدرسه و جامعه مشاهده کرد. از اين رو، بررسی حوزه
ريزی  گرفته شده در مدارس کشورمان برای پی بردن به ميزان فاصله آن با شرايط جهانی به منظور برنامه

جهانی شدن  تأثيربررسی باشد. هدف اصلی اين پژوهش  می استراتژيک در اين حوزه، امری ضروری
به منظور  .بود توصيفی آموزش بر برنامه درسی معلمان شهر اهواز بود. روش انجام اين پژوهش

نفر  357از پرسشنامه محقق ساخته و تحليل اسناد استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر ها  گردآوری داده
مرد و زن شهر اهواز بود که از طريق از آموزگاران، دبيران راهنمايی و متوسطه و مديران سه مقطع 

از روش تصادفی گيری  جدول تعيين حجم نمونه معرفی شده از سوی کرسی و مورگان و با بهره
در دو سطح توصيفی و استنباطی ها  متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. تجزيه و تحليل دادهای  طبقه

تدريس، ابزار و امکانات های  ان داد بين شيوهنشها  انجام پذيرفت. يافته spssافزار  و از طريق نرم
متولين آموزش عمومی شهر اهواز با  آموزشی و محتوی آموزشی به کار گرفته شده در مدارس توسط

تفاوت معناداری وجود دارد که  تدريس، ابزار و امکانات آموزشی، محتوی آموزشی مطلوبهای  شيوه
 مورد بررسی بود.های  از ساير حوزه چشمگيرتر يزآموزشی ن تفاوت ابزار و امکانات در اين بين

 

تدريس، ابزار و امکانات آموزشی، محتوی آموزشی، های  برنامه درسی، شيوههای کلیدی:  واژه

 جهانی شدن
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  دانشگاه شهيد چمران اهواز ،استاديار 



 402 (3ی  ، شماره3169ستان بهار و تاب، 42ی ششم، سال  ره)دو تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم ی مجله

 مقدمه
تحوالت اقتصادی ی  جهانی شدن نخستين بار برای طرح تحوالتی که در عرصهی  واژه

ياق مباحث اقتصادی در موضوعات ديگری به پديد آمده بود مطرح گشت و پس از آن بر س

ای  ( جهانی شدن، جنبه2006) 9(. به باور چارلتون و اندراس73 ص ،9337 ،کار رفت )ساعی

رشد فزاينده در پيچيدگی های  يعنی مدرنيسم است که جامعه را با ويژگیتر  برزگای  از پديده

د مسائل اجنتاب ناپذيرش، قادر به کند. از نظر آنها، جهانی شدن با وجو می ارتباطات، توصيف

منافع اکثريت مردم را  باشند و در نتيجه، غالباً می افزايش کارايی، اثربخشی و توانمندی جوامع

گويد جهانی شدن اصطالحی است برای توصيف آن چه زمان  می (9131) 2در بر دارد. هاروی

(. مهرعليزاده 52ص 9312طوسی،  و )نقل در مرعشی، مهرعليزاده و مکان نام گرفته است

داری و رشد  ( معتقد است جهانی شدن در پی تحول عميق در نظام سرمايه29 ، ص9333)

شکل  30ی، به خصوص انقالب انفورماتيک دهه انشگفت آور فناوری ارتباطات و اطالع رس

با ی  ( بر اين عقيده است که سر آغاز تغييرات کنونی و ظهور پديده2002) 3گرفت. کينگل

ن جهانی شدن از حدود نيم قرن پيش به صورت زير زمينی شکل گرفته است. به باور وی عنوا

کودک به تولد يک "با عنوان  4ايده اين تغيير در هنر بوجود آمده و به نقاشی سالوادور دالی

به عنوان کسی که از  "مرد جديد"گردد. در اين نقاشی  می بر 9143به تاريخ  "نگرد می جديد

که اين نقاشی ای  آيد ترسيم شده است که بايد بدون هيچ تعجبی در دوره می شمالیآمريکای 

، در عصر دانايی 5. از نظر تافلر(25 ، ص9336 شاهی، نقل درکشيده شده است به دنيا بيايد )

آيند،  می نه تنها کاال، خدمات و سرمايه بين المللی در نقاط مختلف دنيا به آسانی به گردش در

شوند. در واقع،  می از گذشته مبادلهتر  حد و مرز و دانش بشری نيز به آسانی و بی بلکه افکار

آورد که درآن پيوندهای  می وجوده را برای تمام کشورها بای  جهانی شدن محيط بيگانه

پديده جهانی شدن فرايندی  .(31 ص ،9334 به حداکثر خواهد رسيد )سازمند، یللمال بين

بدون توجه به مرزهای جغرافيايی، سياسی،  سرعتی خيره کننده ناپذير است که با اجتناب

                                                      
1-  Charlton & Andras 
2-  Harvey 
3-  Ginkel 
4-  Salvador Dali 
5-  Tafler 
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و همچنان که در  تغيير و تحول قرار داده است فرهنگی همه ابعاد زندگی بشر را دستخوش

... مباحث و تغييراتی را موجب گشته، در عرصه تعليم و  مسائل اقتصادی، سياسی، فرهنگی و

 آن گشته است.  نوجب باز تعريف مسائل بنياديوجود آورده و مه تربيت نيز تغييراتی را ب

 9توان دريافت که جهانی شدن از حالت صورت ذهنی می با يک نگاه خطی در طول تاريخ

و مختلف فردی های  تغيير يافته است. چنين وضعی خواه ناخواه در جنبه 2به صورت عينی

ر دو بعد فردی و آنجا که آموزش و پرورش همواره د زاجتماعی اثر گذار خواهد بود. ا

گيرد که  می جهانی شدن قرار تأثيراجتماعی مطرح بوده، اجزا و عناصر تشکيل دهنده آن تحت 

 (.53ص  ،9312 )افتخاری نقل در مرعشی، مهرعليزاده، طوسی، از آن جمله برنامه درسی است

وز نظام آموزش و پرورش در جوامع معاصر گسترش زيادی پيدا کرده است. پيامد اين رشد ر

آموزان  از دانشای  افزون، تبديل نظام آموزشی به سازمان عظيمی است که با تعداد قابل مالحظه

گيرد، وظايف متنوع و متعدد را به  می سرو کار دارد، معلمان و کارکنان فراوانی را به خدمت

ميان (. در اين 91 ، ص9331را به بار ميآورد )ميرکمالی، ای  رساند و نتايج گسترده می انجام

معلمان است که تا حدودی توفيق يا شکست آنان بستگی به روش ی  نقش اصلی بر عهده

و  گزينند دارد و از آنجايی که تعليم می که بر تدريس، ابزار و امکانات و محتوی آموزشی

تربيت در سرنوشت جامعه و پيشرفت آن سهيم است، از اهميت خاصی برخوردار است. 

تواند به خوبی اجرا شود که  می جهانی تنها در صورتیی  هوم دهکدهگويد مف می (2099) 3فوکو

آموزانی که به  دانش .ها اجرا شود های ارتقاء کاربرد فناوری در کالس و سياستها  زيرساخت

که در هايی  قادر خواهند بود در مورد مفاهيم، حقايق و ايده اند ثروت جهانی دانش دست يافته

نيز بارها بر لزوم ايجاد  مقام معظم رهبری .فکر کنندتر  دقيق شود خيلی می کالس درس مطرح

 .(51-53ص  ، ص9331 کرده است )سند تحول راهبردی، تأکيد  تحول در نظام

گذاشته  تأثيرايی جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش کليه کشورها  پديده چند اليه

ساختار، رابطه مدرسه و جامعه که چهارگانه معلم، برنامه درسی، های  در حوزه تأثيراست. اين 

معتقد است  (36 ص ،9334چشمگيری داشته است. مهرعليزاده ) تأثيردر تصوير ذيل آمده 

                                                      
1-  Subjective 

2-  Objective 

3-  Foucault 
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اينترنتی، شبکه های  تحوالت فناوری ارتباطات در آموزش به شکل دسترسی به کتابخانه تأثير

های مجازی، ايجاد ای، رشد دانشگاه کتابخانههای  ايی و کاهش هزينه رسانی ماهواره اطالع

و محققان سراسر دنيا و تلفيق  مدرسان شنيداری و گفتاری بين دانشجويان و -امکان ديداری 

 های های تخصص و کاهش تفاوتای  بين رشتههای  مرتبط و ايجاد رشته نزديک و نسبتاًهای  رشته

های را نيز  و چالشها  مهندسی قابل مشاهده است. همه اين تحوالت ناشی از فناوری، بحران

( برنامه درسی از 933ص  ،9331در نظام آموزشی را موجب گشته است. به گفته فرمهينی )

در حال تغيير است. ساختار و  و دائماً حالت انحصاری و متمرکز و قطعيت خارج شده

ص  ،9331) سند تحولدر  مديريت مدارس نيز به سوی سيستم غير متمرکز متمايل شده است.

،  ای ، منطقه اقليمی  های تفاوت  گرفتن  و ناديده  تمرکز شديد اداری" شده است( نيز آورده 51

در   جغرافيايی  مناطق  استعدادهای  به  توجه  و نيز عدم  قومی  های و ويژگی  فرهنگی  اجتماعی

ناپذير در سراسر کشور   محدود و انعطاف  ای برنامه  اجرای  موجود، موجب  از شرايط  گيری بهره

های اداری گسترده و بسيار  بسته و صلب بودن و مقاومت در برابر تغيير در سازمان . است  هشد

. به دنبال "اين نظام استی  متمرکزی چون آموزش و پرورش از نقاط ضعف شناخته شده

ت امنايی و مشارکتی، مديريت مدارس محور نيز برای همسويی أهای مدارس هي چنين ضعف

برای جهانی  گذارتأثيرهای  بوجود آمدند. درهمين زمينه يکی از حوزهبا تغييرات جهانی شدن 

تدريس، های  باشد که در اين خصوص سه مقوله شيوه می برنامه درسی سازی نظام آموزشی

مورد بحث در تحقيقات های  امکانات آموزشی و محتوی آموزشی که همواره از حوزه ابزار و

 هيم داد. قرارخوا گذشته بوده است را مورد بررسی

آورد و فرآيند  می تدريس فرآيندی است که معلم با آن شرايط مطلوب آموزشی را به وجود

(. در تعريفی ديگر 206 ص ،2006 ،9کند )کندی می آموزان ايجاد يادگيری را برای دانش

گذارد، بنابراين  تأثير میفعاليت در کالس ی  تدريس عبارت است از يک حرفه که بر نحوه

، 2)کاچک و ايگن دهد برای معلم ضروری است می ه در فرآيند تدريس رویشناخت آنچ

کند  می (. همچنين به مجموعه تدابير منطقی که معلم برای رسيدن به هدف اتخاذ4ص  ،2003

هدف  اگر معتقد است ی واجارگاهح(. فت263 ص ،9374 گويند )شعبانی، می روش تدريس

                                                      
1-  kennedy 

2-  Kauchak & Eggen 
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 9الق، مستقل، صاحب انديشه، دارای تفکرانتقادیهای خ تربيت پرورش انسان اساسی تعليم و

پذيری و تسليم شدن را  انعطافی  هايی که روحيه و استدالل عقالنی باشد با استفاده از روش

 .(953 ، ص9339) مطلوب دست يافتی  توان به نتيجه نمی دهد می در فراگيران پرورش
 

 

 
 آموزش و پرورشهای  جهانی شدن بر حوزه تأثير .9شکل 

 

تدريس و يادگيری، های  ( معتقدند که پايين بودن شيوه950ص  ،9336مومنی و کرمی )

علمی حاصل شده در اثر تکنولوژی و صدها های  افزايش روزافزون دانش بشری، پيشرفت

عامل ديگر از اين قبيل موجب گرديد تا متخصصان تعليم و تربيت در صدد انديشيدن چاره 

تربيت  در تعليم وتدريس و يادگيری سنتی بر آيند. های  ر شيوهبرای ايجاد تغييرات اساسی د

آموز محوری  بيشتر روی تغيير معلم محوری در کالس درس به دانش تأکيد  پست مدرنيستی

تواند منطبق با  نمی گيرد می آموز ياد آموزاند و دانش می است در واقع اين عقيده که معلم

 زبان هستند )فرمهينی، دانش، ايده وی  ود سازندهآموزان نيز خ واقعيت باشد چرا که دانش

کند و  می تأکيد  گروهیهای  بر يادگيری نوين و جهانی تدريسهای  شيوه .(51 ، ص9332

 .دهد می بين فردی و گروههای کاری را مورد تشويق قرارهای  تعامل ، 2يادگيری هم يارانه

                                                      
1-  Critical thinking 

2-  Cooperative learning 
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ياد گيرنده متنوع و های  ويژگی های يادگيری را با توجه به رويکرد پست مدرن نيز، روش

مختلف های  کند که ما بايد از فرآيند می انگارند و از نقطه نظر آموزشی توصيه می مختلف

کنند مطلع باشيم. کودکی  می يادگيری که کودکان در يادگيری موضوعات مختلف از آن استفاده

باشد که همين  کنيم ندارد ممکن است برايش جذاب می که هيچ توجهی به صحبتی که ما

کامپيوتر ببيند يا بشنود. در واقع برتری و مزيت تکنولوژی جديد ی  مطالب را از طريق صفحه

های مختلف يادگيری استفاده کند )آرنوويدس و  سازد تا از سبک می اين است که مربی را قادر

  .(362-363 ص ، ص9111، 9ژيرو

ها  گيری دهد جهت می موزشی نشاندر خصوص محتوی آموزشی بازتاب هر نظريه بر نظام آ

ها، توجه به هويت ملی و بومی، آموزش فنی و  به سمت تکثرگرايی، توجه به خرده فرهنگ

 (.9337 رود )مهرعليزاده و صفايی مقدم، می ای، آموزش مادام العمر و تمرکززدايی پيش حرفه

و از طرفی جوان و در حال گذر است ای  با توجه به اينکه جامعه ايران نيز جامعه

آموزان ما ناگزيرند با جهانی شدن روبرو گردند؛ جهانی که در آن هر رشته از ساختارهای  دانش

اجتماعی، در حال توسعه و تکامل است؛ جهانی که در آن مشاغل تثبيت شده هر روز 

کند. ظهور  می تغييرای  حرفههای  شود و جهانی که در آن شرايط کار و توانايی میتر  ضعيف

های  اطالعاتی جديد فرهنگ خاص خود را به جوامع تحميل نموده و گاه با ارزشهای  ریفناو

گيرد که در کشور ما اين اصطحکاک فرهنگی به تضاد  می فرهنگی جامعه در اصطحکاک قرار

(. بنابراين آموزش و پرورش بايد حساسيت زيادی 9332 فرهنگی مبدل شده است )سجادی،

 راآموزان  رود دانش می باشد. زيرا از آموزش و پرورش انتظاربه پديده جهانی شدن داشته 

های متناسب با نيازهای  طوری تربيت نمايد که بتوانند به نيازهای زمان پاسخگو باشند و قابليت

های آموزشی و  زمان را در اختيار آنان قرار دهد، پس برنامه درسی به عنوان محور فعاليت

خود ايجاد نمايد. های  لفهؤنی شدن تغييرات به روز را در مپرورشی بايستی مطابق با عصر جها

که هايی  تجارب و قابليت ( معتقد است در هر نظام تعليم و تربيت عمدتا9334ًشايسته فر )

کند از طريق برنامه درسی است و شايد بتوان گفت که برنامه درسی  می نسل جديد پيدا

که  ت است. بنابراين هدف اين تحقيق آن استمهمترين ابزار برای تحقق اهداف تعليم و تربي

                                                      
1-  Aronowitz & Giroux 
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جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی بکار رفته در مدارس شهر  تأثيربررسی ميزان به 

 .اهواز بپردازد
 

 تحقیقی  پیشینه
مختلف تعليم و تربيت کانون های  ات آن بر حوزهتأثيرهای اخير جهانی شدن و  در سال

ليف و ترجمه مقاالت زيادی در اين أکه موجب ت رار گرفتهنگاه انديشمندان علوم تربيتی ق

فراوانی گرديده است و حتی اين پديده دستمايه گنجاندن های  همايش و همچنين زمينه

 عملی مرتبط با جهانی شدن در اسناد فرادستی نيز قرار گرفته است.های  برنامه

وان جهانی شدن و ( با عن9312در تحقيقی که توسط مرعشی و مهرعليزاده و طوسی )

ها و  اثرات آن بر اهداف برنامه درسی نظام آموزشی ايران انجام گرفت به بررسی فرصت

اهداف برنامه درسی  تهديدات سه نظريه )نظام جهانی، سياست جهانی و فرهنگ جهانی( بر

که اين سه نظريه برای اهداف برنامه هايی  فرصت و به اين نتيجه رسيدند که ايران پرداختند

توان موجبات  می ابعاد آنهاتر  بيش از تهديد آنها بوده و با ارزيابی دقيق کنند می رسی ايجادد

 نوآوری در برنامه درسی گرديد.

( با 9310زاده ) در تحقيقی که توسط مرتضوی، بشکار، مسگرانی، احمدی، و بخشعلی

ر پيشرفت روش تدريس مبتنی بر ساخت و سازگرايی و روش سنتی ب تأثيرعنوان مقايسه 

پسر سال اول متوسط شهرستان باغملک انجام دادند آموزان  در دانش 9تحصيلی درس رياضی 

ساخت و ی  که پيشرفت تحصيل رياضی گروه آزمايشی که با شيوه به اين نتيجه رسيدند

آموزش داده شده بودند  سنتیسازگرايی آموزش ديده بودند نسبت به گروه گواه که به روش 

 آنها نيز از نظر آماری معنا دار است. های  تفاوت بين ميانگينبيشتر بوده و 

( با عنوان بررسی و طراحی دولت الکترونيک در بخش 9331در تحقيقی که توسط آزاد )

ستادی آموزش و پرورش شهر اهواز انجام گرفت وضعيت فعلی دولت الکترونيک آموزش و 

ت سازمان ملل برای ارزيابی پيشرفت پرورش اهواز را در مرحله دوم از پنج مرحله تحقيقا

کشورها دانست. الزم به ذکر است که سازمان ملل برای ارزيابی پيشرفت کشورها در استقرار 

مرحله  -2مرحله نوظهور  -9دولت الکترونيک پنج مرحله را شناسايی کرده که عبارتند از 

ترين  ين عمدهمرحله يکپارچه. همچن -5مرحله تراکنش  -4مرحله تعاملی  -3تکاملی 
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رفتاری تکنولوژيکی و اقتصادی و فرهنگی دانست که نشان  –مشکالت را موانع ساختاری 

 دهنده عدم استفاده کافی از ابزار الکترونيک و کامپيوتر و اينترنت و صنايع جانبی وابسته به آن

 باشد. می های درس در کالس

های  ( نظريه9337 صائمی، و 9337 مقدم، گروه ديگری از محققان )مهرعليزاده و صفايی

جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی را مورد برسی قرار دادند و سپس 

اند  درسی مورد مطالعه قرار دادههای  اين پديده را بر آموزش و پرورش و همچنين برنامه تأثير

نظام جهانی آشنايی ای ه نسبت به رويکردآموزان  اند که اگر دانش و به اين نتيجه دست يافته

الزم را نداشته باشند راهی جز تبعيت از مبادالت نابرابر فرهنگی، اقتصادی سياسی و اجتماعی 

ريزی،  به برنامهها  مسئوالن نظام آموزشی بايد با شناسايی کاستی ،را نخواهند داشت. از اين رو

 نظارت و ارزشيابی دقيق بپردازند. 

 -سه رويکرد ياد دهی  تأثيردر تحقيقی با عنوان مقايسه ( 9336شواخی، نادری و عابدی )

شناسی به اين نتيجه رسيدند  آموزان در درس زيست يادگيری بر عملکرد يادگيری دانش

اند از دو گروه  يادگيری اکتشافی آموزش ديده –آموزانی که با رويکرد ياددهی  عملکرد دانش

يادگيری تعاملی آموزش  –با رويکرد ياددهی آموزانی که  ديگر بيشتر و عملکرد يادگيری دانش

بيشتر است. آنها دريافتند رويکرد اند  از گروهی که با رويکرد انتقالی آموزش ديدهاند  ديده

را نسبت به دو  های سطح باالی يادگيری مانند فرضيه سازی، تجزيه و تحليل اکتشافی مهارت

 .بخشد می ارتقاآموزان  رويکرد ديگر در دانش

گشودگی آموزش  ارتباطات با عنوانای  ( در مقاله9337نوه ابراهيم، مهرعليزاده )شاهی، 

جهانی شوند گی دريافتند که بيشترين روش تدريس های  عالی، ضرورت رويارويی با چالش

های بحثی و  اساتيد دانشگاههای دولتی خوزستان، روش سخنرانی و روشی  مورد استفاده

کمک آموزشی مورد استفاده، ی  همچنين بيشترين وسيلهکمترين آن گردش علمی بوده است 

مورد های  ترتيب نوع ابزار و روش آن ابزار مبتنی بر کامپيوتر بوده است بدين تابلو و کمترين

 باشد.  می های سنتی و ارزان قيمت استفاده بيانگر به کارگيری روش

 وای  هنگ جهانی و منطقه(در تحقيقی با عنوان قوم نگاری انتقادی، پويايی فر2001) 9ديتو

 که برنامه درسی به خصوص محتوی کتابهای درسی دريافت شهر کراچیآموزان  هويت دانش
 

                                                      
1-  Datoo 
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 دهد. می را شکلآموزان  که حس هويت ملی دانش ثر از حس ناسيوناليسم تنگ سياسی استأمت

در خصوص برنامه درسی پست مدرنيسم (2005) 9ت هنری در پژوهشی که توسط ياه

را که توسط تيلورارائه شده بود و بيانگر مدل مدرنيسم بود را  2کنش -د وی مدل شیانجام ش

 پرداخت و میها  مورد بررسی قرار داد. اين مدل به جستجوی همبستگی بين اشيا و نتيجه عمل

 آموز برای محتوی درسی قائل است بين اشيا و ارزشی که دانشای  توان رابطه نمی گفت می

وجود ندارد. برای همين ای  و ارزش لحظه اشيا ارت ديگر هيچ همبستگی بينبرقرار کرد. به عب

و ای  دانند.) شی مثل آمپول، ارزش محتوی مثل درد لحظه می کنش را مالکی برای ارزيابی شی

توان استنباط کرد که مدرنيسم  می گويد از اين مدل می باشد( هنری می بيماری  کنش شفا

رود در پايان  می دهد و انتظار می دين معنی که محتوی را ارائهگر است. ب گر و آرمان نتيجه

نگر نيست و از يکسان  برنامه همه محتوی را فرا گرفته باشند اما پست مدرنيسم فقط نتيجه

پرهيزد و فرايند محور است. بطور کلی برنامه  می های فردی سازی به علت توجه به تفاوت

کنند که  می ات اجزا خرد را حذفتأثير 5اسکينر 4مقاوم -و برنامه معلم  3کنش تيلور -شی

بطور وضوح يک نمونه برنامه آموزشی بسته است. در حالی که ياه ت هنری به ارائه برنامه 

برد و برنامه را از  می را از بين 6آموزشی ساختار شکن پست مدرنيسم پرداخت که فرا روايتها

 .ردآو می حالت ساده و يکنواخت به حالت چند شکلی در

( در تحقيقی با عنوان جهانی شدن و مديريت آموزشی در توسعه کشورها 2004) 7مشتاق

گذار بوده تأثيرها  نتيجه گرفت جهانی شدن به ميزان قابل توجهی بر اقتصاد و زندگی ملت

آوری به سرعت پيشرفت کرده است که اين پيشرفت،  است و با افزايش رقابت جهانی، فن

قرار  های مديريت را به شدت دستخوش تغيير و مدل آنها و سيستم های کسب و کار سازمان

 رورش بايد دست به بازسازی بزند.داده است که برای کنار آمدن با اين تغيير مديريت آموزش و پ

 عميق و نوينی است که پديده جهانی شدن در  تأثيرفوق نشانگر های  نتايج بررسی بهرحال
 

                                                      
1-  Yeh T. Henry 

2-  Object-Action 

3-  Tyler 
4-  Teacher-proof 

5-  Skinner 
6-  Grand-narrative 
7-  Mushtaq 
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تغييراتی در اين گيری  اری آموزشی داشته و باعث شکلريزی درسی و هدف گذ حوزه برنامه

 حوزه گشته است. 
 

 اهداف تحقیق
  های دارد؟ روش تدريس جهانی چه ويژگی .9

 تدريس معلمان شهر اهواز به چه ميزان است؟ های  جهانی شدن آموزش بر شيوه تأثير .2

 ن است؟ جهانی شدن آموزش بر ابزار و امکانات آموزشی شهر اهواز به چه ميزا تأثير .3

 جهانی شدن آموزش بر محتوی آموزشی معلمان شهر اهواز به چه ميزان است؟  تأثير .4
 

 شناسی پژوهش روش

 )پيمايشی وتوصيفی در اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع و اهداف آن از روش 

 .استفاده شده است تحليل اسناد(
 

 جامعه و نمونه آماری تحقیق
ان دبيران و معلمان سه مقطع تحصيلی )ابتدايی جامعه پژوهش شامل کليه آموزگار

نفر بود. نمونه  7465راهنمايی دبيرستان(، مرد و زن نواحی چهارگانه شهر اهواز بود که شامل 

گيری  با بهره 9الزم با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه معرفی شده از سوی مورگان و کرسی

که از  نفر برآورد شد. 357که  حجم نمونه، متناسب باای  تصادفی طبقهگيری  از روش نمونه

نفر مرد  21نفر زن  907نيروی ابتدايی  936نفر معلم بودند و از  322نفر مدير و  35اين تعداد 

 73نفر مرد و  40نيروی متوسطه  993نفر زن و از  62نفر مرد و  42نيروی راهنمايی  903و از 

 نفر زن بودند.
 

 ابزار جمع آوری اطالعات
ها در اين  آوری داده جه به موضوع تحقيق و به دليل بديع بودن موضوع،ابزار جمعبا تو

 زمينه موجود نبود. محقق برای ساختن پرسشنامه ابتدا به مطالعه اسناد و مدارک علمی
 

                                                      
1-  Morgan & Krejcie 
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 10-19حجم نمونه معلمان و مديران مرد وزن نواحی چهارگانه شهر اهواز در سال تحصيلی   .9جدول 

 جمع ناحیه چهار ناحیه سه ناحیه دو حیه یکنا تعداد معلمان
 936 90 31 41 33 ابتدايی

 903 90 27 33 23 راهنمايی
 993 92 34 31 33 متوسطه
 357 32 900 926 11 جمع

 

)اسنادی مانند سند تحول راهبردی نظام تربيت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی  پرداخت

جهانی شدن روش تدريس مشخص های  ا ويژگیايران در افق چشم انداز( که از مطالعه آنه

شد و سپس محقق توانست پرسشنامه مناسبی برای پی بردن به ميزان جهانی شدن روش 

شامل چک ليست اطالعات ها  تدريس معلمان اهواز طراحی کند. ابزار گردآوری داده

 اشد. ب می دموگرافيک، پرسشنامه محقق ساخته آموزش و پرورش جهانی شده و تحليل اسناد

ييد شد. ضريب أروايی پرسشنامه از روش روايی محتوا با استفاده از نظر متخصصان ت

9پايايی پرسشنامه از طريق فرمول آلفای کرانباخ
برآورد شد. تجزيه و تحليل در دو سطح  10/0 

انجام شده است. در سطح آمار توصيفی با  spss با استفاده از نرم افزار توصيفی و استنباطی

های  آماری نظير فراوانی، درصد، ميانگين، واريانس، انحراف معيار دادههای  از مشخصه استفاده

 تک گروهی استفاده شد.Tپژوهش توصيف شد. در سطح آمار استنباطی از 
 

 ها یافته
  دارد؟هايی  برنامه درسی جهانی شده چه ويژگیسوال اول: 

بر چهار حوزه نظام آموزش  ( آورده شده است جهانی شدن9) شکل شماره همانطور که در

گيرد  می گذاشته، با توجه به اينکه حوزه برنامه درسی سه مقوله مهم را در بر تأثيرو پرورش 

تدريس، های  شيوه جهانی شده اين سه مقوله را که عبارتند ازهای  به ترتيب ويژگی در اينجا

 هيم.د می شی را مورد بررسی قرارابزار و امکانات آموزشی و محتوی آموز

کرده و  تأکيد  های گروهی بر يادگيری جهانی آموزشهای  انديشه تدریس:های  الف( شیوه

های نيستند که  ماشينآموزان  بين فردی است. دانش های هميارانه و تعامل مشوق يادکيری

                                                      
1-  Alpha Cronbach  
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مفاهيم را به سادگی دريافت کنند بلکه با يادگيری، مشارکت در اجتماع، در حال ساخت 

(. رويکرد پست مدرن 962-963ص ص ،9331هستند )فرمهينی،  هويت خود و دانش

انگارد و معتقد است ما  می های يادگيری را با توجه به ويژگی يادگيرنده متنوع و مختلف روش

های مختلف  بايد از فرايندهای مختلف يادگيری مطلع باشيم و اين وظيفه مربی است که روش

کنيم ندارد ممکن است  می چ توجهی به صحبتی که مارا در مواقع الزم بکار برد. کودکی که هي

 ص ،9332 برايش خيلی جذاب باشد که همين مطلب را از صفحه کامپيوتر ببيند )فرمهينی،

که روابط  آموز محور است. رويکرد غير اقتداری او اين پيام را دارد ( دانش9171(. فوکو )60

های  ن اساس نگاه معلم بايد به تفاوتبين معلم و شاگرد بايد افقی باشد نه عمودی، بر اي

 باشد. آموزان  زندگی عاليق و نيازهای دانشهای  موجود در شيوه

بنا به ماهيت و ماموريت آموزش و پرورش، آموزش و  ب( ابزار و امکانات آموزشی:

پرورش بايد خود را با تحوالت در ابعاد گوناگون هماهنگ سازد تا به نهادی تاريخ مصرف 

در عصری که تحوالت حوزه فناوری هراز چند گاهی يکبار  يل نشود، خصوصاًگذشته تبد

نظامات حقوقی و سياست گذاری بايد از  آورد. می ظرفيت تازه يا وضعيت جديدی را به وجود

های ضروری برای روز آمد سازی برخوردار باشد تا کارايی نظام تربيت  آمادگی ذهنی و قابليت

های الزم چالشی است که اين نظام  ع نشود، کندی در واکنشال واقؤرسمی و عمومی مورد س

 (.73ص  ،9331 کند )سند تحول، می را تهديد

ارتباطی هم بر فرايند و هم بر های  ( فناوری974 ص ،9331معتقد است ) فرمهينی

 گذارد و مسير بزرگراههای اطالعاتی را از دانشگاه به سوی مدارس می مدرسه اثرهای  پيامد

کند که در آن  می . اينترنت فرصت بديعی برای تمرين نوع دموکراسی جديد را فراهمکشاند می

خود هستند که مدرسه را های  ها و واحدهای انسانی قادر به تبليغ و پخش انديشه همه فرهنگ

 کند.  می هايش با همه آدم به بزرگی همه دنيا

يش برنامه درسی به گسترش فناوری و دانش الکترونيک باعث گرا ج( محتوی آموزشی:

مرتبط گشته است .انسجام جغرافيا و علوم  نزديک و نسبتاًهای  رشتهتر  سمت تلفيق بيش

و جامعه شناسی و  شناسی، تعليم وتربيت سياسی، علوم سياسی و اقتصاد، جامعه شناسی و روان

لخالی نقل درسی است. )خهای  نوظهور تغييرات برنامههای  ... از پديده شناسی و اقتصاد و روان

( در 266ص  ،9333گويد ) می (. مهرعليزاده265-266 ص ص ،9333 زاده، در مهرعلی
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از آن خلق مساله، تر  له و مهمأزيادی بر حل مس تأکيد  های جديد برنامه درسی روش

شود. برنامه و محتوی درسی دچار دگرگونی  می خالق و توان پردازش اطالعاتهای  طراحی

جامع يا تلفيق شده به وجود آمده است. و هدف از اين تلفيق آن است تا  گرديده و ايده برنامه

وابسته اجتماع، ارتباط علمی نشان داده شود  علمی دانش جو و نيازهای بهمهای  ميان اندوخته

تا دانش جو بتواند مسائل اجتماعی و محيطی اطراف خود را به صورت يک مجموعه بهم 

تواند باعث تغييرات  می ( معتقد است جهانی شدن310 ص ،2003) 9لونارد پيوسته ببيند.

بوسيله تنظيم  باشد می تغييرات اساسی در تمرينات برنامه درسی بنيادين شود، که منظور

الگوهای جديد از توليد دانش و استفاده از آن در محل کار به منظور فراهم کردن يک برنامه 

های سنتی از الگوهای  کنون بر پايداری مدلدرسی تکنيکالی و کارآمد. تئوريهای سازمانی تا 

اند و اين يک فاکتور  نموده تأکيد  عليرغم نا کار آمدی و فشارهای خارجی برای تغيير، تحصيل

 . باشد می محدود کننده برای تغيير

 
 برنامه درسی در عصر جهانی شدنهای  لفهؤويژگيهای م .2 جدول

 لفهؤم ها ویژگی

های گروهی، تيمی کار کردن، خود  يریهای تدريس متنوع، يادگ روش
تدريس با توجه به های  هرهبری، گفتگو محوری، نقادی، انتخاب شيو

 محوری زآمو های ياد گيرنده، دانش ويژگی

های  شيوه
 تدريس

انواع مواد و وسايل )تکنولوژی( آموزشی و کمک آموزشی مبتنی  وجود
های  های تخصصی، تابلو بر رايانه و تکنولوژی نوين مانند سايت

ها و اتوماسيون  شدن سازمانای  هوشمند،آزمايشگاههای مجازی، شبکه
 اداری و امکان تغيير چينش کالس مطابق با موضوع تدريس

ابزار و امکانات 
 آمورشی

ارتباط برنامه  بر برنامه درسی پنهان، تأکيد  ای، برنامه درسی بين رشته کيد برأت
آموزان،  های دانش درسی تحول آفرين مبتنی برتوانمندیدرسی با زندگی، برنامه 

مبتنی برمشارکت و  بانه به برنامه درسی، برنامه درسیآم پرهيز از نگاه مقدس
 زيبا شناختیهای  انعطاف و جنبه

 محتوی آموزشی

 

با  بکار گرفته شده در مدارس شهر اهواز مطابق تدريسهای  تا چه حد شيوهسوال دوم: 

  باشد؟ می ش و پرورش جهانیهای آموز شاخص

                                                      
1-  Leonard 
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 تدريسهای  ميانگين نظرات معلمان و مديران چهار ناحيه اهواز در مورد شيوه  .3جدول 

 انحراف تعداد
 تدریسهای  شیوه میانگین معیار

 معلم نقش عرضه کننده دانش و اطالعات را دارد.  911/3 663/0 355
 يل جريان يادگيری را دارد.معلم نقش آفرينندگی دانش و تسه  037/3 630/0 355
 در کالس معلم محوری حاکم است.  995/3 704/0 357
 معلم در کالس نقش راهنما را دارد.  067/3 633/0 356
 نقش فعال دارد. نظريه آموز در کالس در شناختن علم و دانش  937/3 637/0 356
 پردازد. می در کالس معلم به تدريس و شاگرد به يادگيری  073/3 671/0 356
 کند. می آموزان کمک معلم به بروز خالقيت دانش  954/3 634/0 355
 کند. می معلم متناسب با خواست و انتظارات روز جامعه عمل  012/3 615/0 357
 کند. می های اجتماعی را فراهم کالس و مدرسه فرصت مناسبی برای آموختن مهارت  923/3 633/0 357
 کند. می های زندگی را فراهم س و مدرسه فرصت مناسبی برای آموختن مهارتکال  073/3 633/0 357
 شود. می های مختلف يادگيری استفاده در کالس از سبک  934/3 615/0 355
 رابطه معلم و شاگرد افقی و عرضی است نه طولی و عمودی.  993/3 790/0 357
 يين شده است.های تع در تدريس معلم محدود به کتاب  034/3 657/0 356
 شود. می از روش تدريس يادگيری گروهی و يادگيری هميارانه استفاده  965/3 665/0 355
 آموز نتايج اقدامات خود را ببيند. کند که دانش می معلم در کالس فرصتی ايجاد  992/3 636/0 357
 شود. می از روش تدريس انتقال اطالعات و سخنرانی استفاده  064/3 636/0 357
 شود. می از روش تدريس انتقادی استفاده  934/3 670/0 356

355 639/0 039/3 
  از روش تدريس بحث و مذاکره که منجر به ساخت شکنی مطالب 
 .شود می شود استفاده می 

 يابد. می آموز به حد تسلط نسبی بر محتوای درسی ادامه آموزش تا رسيدن دانش  959/3 637/0 357

357 670/0 013/3 
 های جستجو در اينترنت و منابع الکترونيکی برای  آموز با شيوه دانش 
 شود. می اهداف مورد نظر آشنا 

 

که معادل  جمع بسته ابتدا ميانگين و انحراف معيار کل پرسشنامه t-valueبرای تعريف 

را به عنوان خط برش وضعيت  5/3 به دست آمد که جهت سهولت محاسبه عدد 343/3

 ر گرفته شد.در نظ مطلوب

های  وضعيت شيوه ميانگين و انحراف معيار شود ، مالحظه می4همانطور که در جدول 

تک گروهی نيز  tباشد. نتايج حاصل از آزمون  می 676/0 و 994/3تدريس ايران به ترتيب برابر با 

های تدريس با وضعيت مطلوب آن تفاوت  دهد که بين وضعيت موجود در شيوه نشان می
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تر از  به عبارت ديگر وضعيت موجود پايين (p=0/001 ،t356=-10/793) وجود دارد.داری  معنی

 های شاهی و آزاد و شهبازی همخوانی دارد. های اين تحقيق با يافته باشد. يافته سطح مطلوب می
 

اطالعات حاصل از ميانگين، انحراف معيار و نتايج حاصل از آزمون تی تک گروهی  .4 جدول

 های آموزش و پرورش جهانی معلمان بر اساس شاخصتدريس های  شيوه

 میانگین T vaLue=2/1 متغیر
 انحراف
 معیار

 T تدريسهای  شيوه
 درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

 تفاوت
 676/0 994/3 ميانگين

713/90- 356 009/0 336/0- 

 

 بقتا چه حد ابزار و امکانات آموزشی بکار گرفته شده در مدارس ايران مطاسوال سوم: 

  باشد؟ می های آموزش و پرورش جهانی با شاخص
 

 ناحيه اهواز در مورد ابزار و امکانات آموزشی مديران چهار . ميانگين نظرات معلمان و5جدول 

 انحراف میانگین ابزار و امکانات آموزشی
 تعداد معیار

های اينترنتی موجب شده به اطالعاتی برابر  آموز به شبکه دسترسی دانش 
 .پيدا کنددست با معلم 

463/2 723/0 355 

امتحان و نمره در مدرسه تنها معيار صالحيت پيشرفت تحصيلی  
 357 775/0 320/2 آموز است دانش

 357 761/0 351/2 .ترين ابزار و امکانات آموزشی معلم در کالس است گچ و تخته اصلی 
وسايل ديداری و  های مخصوص مدارس مجهز به آزمايشگاه و اتاق 
 .باشند می نيداریش

323/2 723/0 355 

شنيداری  مدارس دارای مسئول آزمايشگاه و مسئول وسايل ديداری، 
 .باشند می

371/2 795/0 356 

مسئولين آزمايشگاه و مسئولين وسايل ديداری و شنيداری از توانايی  
 357 762/0 323/2 الزم در اين زمينه برخوردارندعلمی 

 356 743/0 351/2 .باشد آموز فراهم می های علمی برای دانش امکان بازديد و گردش 
 356 769/0 331/2 .شوند ها و امکانات ديداری و شنيداری هر ساله به روز می آزمايشگاه 
 357 709/0 363/2 .شود از تکنولوژی در تدريس استفاده بهينه و به موقع می 
 357 742/0 331/2 .ود داردامکان تغيير چينش کالس با توجه به روش تدريس وج 
 357 723/0 356/2 .آموز متناسب با اندازه کالس است تعداد دانش 
 356 769/0 371/2 .ها از امکانات فيزيکی مناسبی برخور دارند کالس 
 355 766/0 323/2 .آموز است کالس مناسب با سن دانش تخته( امکانات فيزيکی )نيمکت، 
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تک گروهی ابزار و امکانات  tيانگين، انحراف معيار و نتايج حاصل از اطالعات حاصل از م .6جدول 

 های آموزش و پرورش جهانی آموزشی در ايران بر اساس شاخص

  T vaLue=2/1 متغیر
 میانگین

 انحراف
ابزار و امکانات  معیار

 آموزشی

T 
 درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

 تفاوت
 میانگین

264/2- 356 009/0 995/9- 335/2 745/0 

 

شود ميانگين و انحراف معيار وضعيت ابزار و  می ، مالحظه6همانطور که در جدول 

 tباشد. نتايج حاصل از آزمون می745/0 و 335/2به ترتيب برابر با  ايران امکانات آموزشی در

در ابزار و امکانات آموزشی در ايران با  دهد که بين وضعيت موجود می نشان تک گروهی نيز
به عبارت ديگر  (p ،264/2-=356t=009/0) داری وجود دارد ب آن تفاوت معنیوضعيت مطلو

 باشد. می از سطح مطلوبتر  وضعيت موجود پايين
 

با  تا چه حد محتوای آموزشی بکار گرفته شده در مدارس ايران مطابق سوال چهارم:

 باشد؟  می های آموزش و پرورش جهانی شاخص
 

 مديران چهار ناحيه اهواز در مورد محتوی آموزشی ميانگين نظرات معلمان و .7جدول 

 میانگین برنامه و محتوی آموزشی
 انحراف
 معیار

 تعداد

 357 733/0 714/2 .آموز بدون تفکر تسليم متن ارائه شده در کتاب است دانش
آموز بر اين نکته آگاه است که اهداف نويسنده هميشه منطبق با  دانش

 .واقعيت نيست
793/2 766/0 357 

شود مهارت تحليلی خود را در کالس  آموز اجازه داده می به دانش
 .توسعه دهد

747/2 303/0 356 

های  تربيت شهروند انتقادی به جای شهروند مطيع در دستور کار برنامه 
 .آموزشی قرار گرفته است

643/2 767/0 357 

ن ياد بلکه برای بکار بست برای دانستن )کسب نمره( آموز نه صرفاً دانش 
 .گيرد می

729/2 779/0 355 

 355 767/0 632/2 .باشد می آموز در تعليم و تربيت مدنظر توسعه و رشد سياسی دانش 
های مختلف فرهنگی در برنامه و  توجه به فرهنگ همگانی و گرايش 

 .باشد می محتوی آموزشی مدنظر
755/2 772/0 357 

 356 777/0 633/2 .باشد می لی مد نظردر برنامه و محتوی آموزشی نيازهای ويژه و مح
 357 745/0 790/2 .شود می آموز پرداخته ها به آموزش اصول و مفاهيم خاصی به دانش در آموزش
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 مديران چهار ناحيه اهواز در مورد محتوی آموزشی ميانگين نظرات معلمان و .7جدول ادامه 

 میانگین برنامه و محتوی آموزشی
 انحراف
 معیار

 تعداد

آموز توسط وزارت خانه آموزش و پرورش تشخيص و  يازهای دانشن 
 .شود می ريزی مطابق با آن برنامه

677/2 754/0 357 

 355 301/0 733/2 .باشد می های فردی مدنظر در برنامه و محتوی آموزشی عالئق افراد و تفاوت

 اجتماعی –ها علمی  برنامه و محتوی آموزشی سعی در پيوند بين رشته
 .کند می غيره و قیاخال–

733/2 770/0 355 

 357 737/0 665/2 .دهد می آموز ياد محتوی آموزشی توانايی مديريت بر زندگی خود را به دانش
 357 732/0 761/2 .های آموزشی به خوبی ارتباط برقرار کند تواند با محتوی کتاب می آموز دانش

 357 756/0 724/2 .کند می غييرهای آموزشی مطابق با تغييرات جامعه ت محتوی کتاب

های يادگيری بر مبنای  در مدرسه باب گفتگو باز نگه داشته شده و پايه
 .باشد می آن

674/2 730/0 356 

بر فرد محوری بر شرايط و موقعيت يک  تأکيد  محتوی درسی به جای
 .کند می تأکيد  پديده

769/2 759/0 356 

ر برابر ديدگاههای ناسازگار آموز د باال بردن صبر و شکيبايی دانش
 .باشد می مدنظر

791/2 754/0 357 

 357 764/0 747/2 .باشد می های درسی آگاهی و حساسيت به مسائل زيست محيطی مدنظر در برنامه

 356 742/0 755/2 .در برنامه و محتوی درسی امکان تفسير چندگانه وجود دارد
حث و تحقيق در محتوی در برنامه درسی فرصتی برای فرآيند کشف و ب

 . قرار داده شده است
724/2 767/0 356 

 357 743/0 399/2 .ثر استأمحتوی آموزشی از آداب و سنن و باورهای حاکم بر جامعه مت
 

تک گروهی محتوای آموزشی  tاطالعات حاصل از ميانگين، انحراف معيار و نتايج حاصل از  .2جدول 

 هانیدر ايران بر اساس آموزش و پرورش ج

 متغیر

T vaLue=2/1 

 میانگین
 انحراف

 T معیار 
 درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

 تفاوت
 میانگین

 767/0 726/2 -579/0 009/0 356 -199/91 برنامه و محتوای آموزشی

 

شود ميانگين و انحراف معيار وضعيت برنامه و  می ، مالحظه2 همانطور که در جدول

 tباشد. نتايج حاصل از آزمون می 767/0م و726/2ب برابر با به ترتي ايران محتوای آموزشی در
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با  در برنامه و محتوای آموزشی در ايران دهد که بين وضعيت موجود می نشان تک گروهی نيز

به عبارت  (p ،199/91-=356t=009/0) داری وجود دارد وضعيت مطلوب آن تفاوت معنی

 باشد. می تر از سطح مطلوب ديگر وضعيت موجود پايين

 

 گیری بحث و نتیجه
تدريس های  نشان داد که شيوه تيجه اين پژوهش در بخش تحليل اسناد و اسناد فرا دستین

های تحليلی،  جهانی مبتنی بر بحث و مذاکره، يادگيری گروهی، تمرکز زدايی، مهارت

ساختارشکنی خالقيت محور و روابط افقی بين معلم و شاگرد، حل مسئله، تفکر انتقادی 

ايی، محتوی درسی کاربردی و تحول  ت. در محتوی آموزشی نيز بر علوم بين رشتهاستوار اس

شده است که جهت رسيدن به اين اهداف استفاده از تکنولوژی  تأکيد  آفرين مبتنی بر شناخت

نتيجه اين  به روز و تجهيز مدارس به اين تکنولوژی از اهميت به سزايی برخوردار است.

تدريس، ابزار و امکانات های  د بين وضعيت موجود شيوهپژوهش در بخش کمی نشان دا

آموزشی و محتوی آموزشی معلمان شهر اهواز با وضعيت مطلوب )جهانی شده(آن فاصله 

باشد که  می معناداری وجود دارد. روش تدريس معلمان اهواز بيشتر منطبق بر روش سخنرانی

وان موجب تقويت حس کنجکاوی و ت نمی بر حفظ مطالب تکيه دارد. با استفاده از اين روش

پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان شد. روش سخنرانی يکنواخت و خسته کننده است 

گيرد. کالس جذابيتی برای شاگردان  نمی زيرا تعاملی بين شاگردان با هم و با معلم صورت

ان و پذيرد و از آنجايی که زب نمی ندارد. چون يادگيری مشارکتی نيست گفتگويی صورت

تواند دست به خلق و سازندگی بزند.  نمی آموز گفتمان، سازنده دانش و ايده است پس دانش

در حالی که روش تدريس جهانی شده مبتنی بر گفتمان است که موجب تقويت قوه انتقاد 

شود همچنين ظرفيت شکيبايی و استقبال آنها از  می آموز نسبت ديدگاههای مسلط دانش

گويد در کشور ما کتاب  می (917 ص ،9334) ملکی کند. می تقويتديدگاههای مسلط را 

تواند اطالعات کافی را در  نمی درسی وسيله اصلی تعليم و تربيت است. کتاب درسی امروزه

 اختيار فراگيران قرار دهد. 
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نشان داد هنوز استفاده از گچ و تخته در اکثر مدارس ها  در بخش امکانات آموزشی يافته

با وجود تجهيز اکثر مدارس به کامپيوتر در تدريس به شکل کاربردی از آن مرسوم بود و 

آموز طراحی نشده و چيدمان  امکانات فيزيکی بر اساس سن و تعداد دانش شود. نمی استفاده

آوری و متصدی  ها سنتی است. با وجود اختصاص پست مشخص به معاون فن کالس

اند. محتوی آموزشی نيز در پايتخت  شدهآزمايشگاه، اين نيروها به شکل تخصصی تربيت ن

ايی به دور از  شود و نگاه مقدس مابانه می طراحی و فقط برای تدريس برای معلمان ارسال

در محتوی اثری ديده نشده و ای  هرگونه تفسير بر محتوی حاکم است. از علوم بين رشته

حوزه برنامه درسی در باشد. شايد يکی از داليل فاصله  می محتوی مبتنی بر مطالب تئوريک

آموزش عمومی را ضعف در همين حوزه در آموزش عالی ايران دانست زيرا آموزش عالی 

( معتقدند 972 ص ،9333عليزاده و صالحی )دروازه ورود نوآوری است در حالی که مهر

الن ؤهای رسمی و غير رسمی و مس استقالل نظام آموزشی عالی مورد بی توجهی قدرت

ی وقت قرار گرفته است. در واقع به علت سياست زدگی غير متعارف ها سياسی و دولت

عالی را مطابق اهداف  دانشگاهها، اراده سياسی همواره مترصد اين بوده است که آموزشی

های وقت در زير سلطه گرفتن و مهار  خاصی کنترل و اداره کنند و اين به رويکرد دولت

ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها سياس نيروهای دانشگاهی و کمرنگ ساختن کنش

گردد، چرا که دانشگاهها همواره در تحوالت سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  می بر

نيروهای دانشگاهی، موقعيت مناسبی برای جايگزينی  دارند. منفعل ساختنای  نقش تعيين کننده

   باشد. می نامناسب با نيازهای به روز شدهای  های کليشه ها و نگرش ارزش

به علت  های کامپيوتری و آزمايشگاههای ديداری و شنيداری عدم تجهيز مدارس به سايت

عواملی جمله  ازاستفاده از روش تدريس سنتی ، محتوی متمرکز و تئوريک، مدارستعداد زياد 

  جهانی گرديده است.های  موجب تفاوت معنادار برنامه درسی ايران از شاخصاست که 

هايی عمده توليد دانش مديريت در نظام آموزشی  ( معتقدند چالش9314صمدی و زارع )

از تغييرات مداوم در حوزه علوم انسانی، عدم همخوانی  عرصه جهانی شدن عبارتند در

المللی و عدم دسترسی به منابع  های بين های مديريت با جهان بينی اسالمی، تحريم      تئوری

  مختلف علمی.
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امروزه حتی  "آمده است  (299: 2099) 1ين المللیدر گزارش جهانی شدن مديريت ب

 های جهانی به آسانی ها و تحقيقات و آموزش هم برای افزايش تماسها  ترين دانشکده ايزوله

توانند غير قابل نفوذ باشند. جهانی شدن جوامع و تجارت و اقتصاد منجر به يک تقاضای  نمی

سسات تجاری ممکن است در ؤمزيادی برای جهانی شدن مديريت آموزشی گشته است. 

 خصوص تعامالت جهانی سازی در آموزش عالی غفلت کنند. ما تحليل مستمر از جهانی

خصوصی های  سسهؤدانشجويان، مستخدمين و م –آموزان  شدن در حيطه آموزشی را از دانش

 ."انتظار داريم 

بايد برای ( معتقدند يديده جهانی شدن بطور ايده آل 2090) 2آرتی بو  سريکانت. م

از تغييرات را ای  جهانی شدن نمونه نظام آموزشی تقاضا شود. رتغييرات کسترده سيستماتيک د

همچنين جهانی  باشد. می ساختارها کند که شامل تفکر مجدد در خصوص اعتقادات، می نمايان

سازد  می ند فرهنگی در آموزش را نمايانچشدن تغيير از يک رويکرد تک فرهنگی به رويکرد 

تغييرات  اين درسی باهای  درسی و درگير کردن برنامههای  که اين به کمک تغيير در برنامه

( آمده است يکی از 75 ص ،9331در سند تحول راهبردی ) .شود می انتظار ميسر مورد

در ايران، ناکارآمدی و آموزش تدريس های  ترين عوامل نامطلوب بودن وضعيت شيوه اصلی

است که موجب شده ذخيره نيروی انسانی در  امل انسانی بودهجذب معلمان و تربيت عو

و در خور نظام تربيت رسمی و عمومی ای  حرفههای  اختيار نظام موجود از شايستگی

برخوردار نباشند.از آنجايی که معلم در جريان تربيت رسمی و عمومی نقش کليدی دارد 

معلمان به کمک ای  همتناسب سازی جذب معلمان کارآمد، به روز کردن دانش حرف

از گردونه خارج جهانی، های  تطبيق محتوی آموزشی با شاخصهای ضمن خدمت،  آموزش

های  لفهؤماز جمله راهکارهای بهبود  ، واگذاری مدارس به بخش خصوصیکردن معلمان مسن

ی اميد است که بتوان با اتخاذ تدابير به موقع و مناسب از مزايايی جهان .باشد می برنامه درسی

  و تهديدات ايجاد شده را به فرصت تبديل نمود. کافی را برده شدن سيستم آموزشی بهره
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 منابع

رسی و طراحی دولت الکترونیک در بخش ستادی آموزش و بر(. 9331) آزاد، مهدی
 شناسی، دانشکده علوم تربيتی و روان ی علوم تربيتی، رشته پايان نامه فوق ليسانس پرورش.

  ان.دانشگاه شهيد چمر

نژاد،  خوش قدم خو، سيد صدراله و موسوی، سيد صاحب و شهابی، سيدروح اله و سبحانی
(. تبيين پيامدهای جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع 9319مهدی )

پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و  -فصلنامه علمیمتوسطه آموزش و پرورش ايران. 
 . 2، شماره 3. دوره های نوین تربیتی یشهشناسی دانشگاه الزهرا. اند روان

مجله (. تحليل سازه انگارانه از هويت ملی در دوران جنگ تحميلی، 9334سازمند، بهاره )
 70-35، ص 22، شماره مطالعات ملی

فصلنامه سياست دانشکده حقوق و علوم (. جهانی شدن و رابطه آن با فقر. 9337) ساعی، احمد
 .79-909ص  ص .9دوره سوم شماره  ،سياسی

(. جهانی شدن و پيامدهای چالش برانگيز آن برای تعليم و تربيت. 9332) سجادی، سيد مهدی
و  3ی سوم، شماره  ، دورهمجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 .993، ص 4

انی بررسی ساختار ارتباطات سازمانی در آموزش عالی در مسیر جه(. 9336) شاهی، سکينه
، دانشکده علوم تربيتی، دانشگاه تربيت ی مديريت آموزشی رشته . پايان نامه دکتریشدن

 معلم تهران. 

ارتباطات گشوده آموزش  (.9337) شاهی، سکينه؛ نوه ابراهيم، عبدالرحيم؛ مهرعليزاده، يداله
مطالعه موردی دانشگاههای دولتی  عالی، ضرورت رويارويی با چالشهای جهانی شوندگی؛

 .91-45 ص ص ، شماره پنجاه،ریزی درآموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه خوزستان.

 ی کارشناسی ارشد (. اثرات جهانی شدن بر برنامه درسی. پايان نامه9334) شايسته فر، عباس
 ، دانشگاه اصفهان، گروه علوم تربيتی و روانشناسی.ی علوم تربيتی رشته

 ، انتشارات سمت. تهران9جلد  .وزشی و پرورشیهای آم مهارت(. 9374شعبانی، حسن )
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يادگيری  -. مقايسه رويکرد ياددهی(9336) ، احمدو عابدی ، عزت ا...نادریعليرضا؛ شواخی، 
 94، دوره مجله دانشور رفتاربرعملکرد يادگيری دانش آموزان در درس زيست شناسی، 

 .64-53ص  24شماره 

های هشتمین  درسی در ایران. مجموعه مقاله جهانی شدن و برنامه(. 9337) صائمی، حسين
ها  بومی ماندن برنامه درسی: چالش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جهانی شدن و

 .911چاپ اول.ص  و فرصت ها،

(. تحليلی بر فرصتها و چالشهای توليد دانش مديريت در 9314صمدی، پروين و زارع، زينت )
پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  -لمیفصلنامه عنظام آموزش عالی ايران. 

 .4، شماره 99. دوره های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا. اندیشه

 انتشارات ايران زمين. :تهران .اصول برنامه ریزی درسی(. 9339فتحی واجارگاه، کورش )

رنوش فتحی واجارگاه، کورش و ابراهيم زاده، عيسی و فرج اللهی، مهران و خشنودی فر، مه
(. بين المللی سازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی ايران، چالشها و راهبردها: 9319)

 .پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم تربیتی -دو فصلنامه علمی
 ، پاييز و زمستان.2ششم، شماره ه دور

های  بر انديشه تأکيد  (. بررسی ديدگاههای پست مدرنيسم با9332) فرمهينی فراهانی، محسن
ص  ص .3 دوره جديد. سال دهم. شماره ،دو ماهنامه علمی پژوهشی شاهدفوکو ودريدا. 

63-59. 

  .نشر آييژ :تهران پست مدرنیسم و تعلیم وتربیت.( 9331فرمهينی فراهانی، محسن )

زاده،  و بخشعلیغالمعلی ؛ احمدی، حميدنی، ؛ مسگراسلطانعلی؛ بشکار، مرتضیمرتضوی، 
 رايی و روش سنتیگ(. مقايسه تأثير روش تدريس مبتنی بر ساخت و ساز9310) شهرناز

سال اول متوسط شهرستان  آموزان پسر در دانش9 بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی
، ص 2 و 9ی ششم، شماره  ، دورهمجله علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اولباغملک. 

 .924تا  906

http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10901&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10902&_au=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10903&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10904&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10905&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://education.scu.ac.ir/?_action=article&au=10905&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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(. جهانی شدن و اثرات آن بر 9312طوسی، طلعت ) مرعشی، منصور؛ مهرعليزاده، يداهلل و
 مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،درسی نظام آموزشی ايران.  اهداف برنامه

 .59-74 صص ،9ی  ، شماره2-20ی ششم، سال  دوره

 انتشارات پيام انديشه. :. مشهدریزی درسی برنامه(. 9334) ملکی، حسن

( کاربست رويکرد ساخت و ساز گرايی در 9336، مرتضی )مومنی مهموئی، حسين و کرمی
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، های تربیتی فصلنامه تخصصی پژوهشآموزش. 

 .939-954 شماره يازدهم. ص

آیا اصالحات آموزشی ایران در جهت . (9333مهرعلی زاده، يداله و صالحی، ابراهيم )
انتشارات موسسه  جلد دوم. .توسعه پایدار آموزش عالی و تحوالت جهانی شدن است؟

 .951-973ص  ريزی آموزش عالی. برنامه پژوهش و

(. بازتاب نظريه هی جهانی شدن بر برنامه 9337) مهرعليزاده، يداهلل و صفايی مقدم، مسعود
 های هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جهانی شدن و مجموعه مقالهدرسی. 

 .31 چاپ اول.ص ها، ها و فرصت ه درسی: چالشبومی ماندن برنام

 :. اهوازبر کشور ایران های آموزشی با تأکید  جهانی شدن و نظام(. 9333مهرعليزاده، يداله )
 رسش. انتشارات

برنامه ریزی توسعه منابع  و جهانی شدن تغییرات سازمانی (.9334مهرعليزاده، يداله )
 چمران اهواز. انتشارات دانشگاه شهيد : اهواز انسانی.

 انتشارات يسطرون. :تهران .رهبری و مدیریت آموزشی(. 9332) ميرکمالی، سيدمحمد

: . مشهدچشم انداز بیست ساله سند تحول راهبردی. (.9331وزارت آموزش و پرورش )
 انتشارات آموزش و پرورش.

Aronowitz, S. & Giroux, H. (1999). Postmodern Education. 
published by the University of minnestota press. U.S.A.  

Charlton, B G., & Andras, P. (2006). Globalization in science 
education: an evitable and beneficial trend. Medical Hypotheses. 
66. 

Datoo, A. (2009). Critical ethnography, local-global cultural 
dynamics and students identity respective from an urban school 



 449 (3ی  ، شماره3169ستان بهار و تاب، 42ی ششم، سال  ره)دو تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم ی مجله

in Pakistan. Department of Integrated Studies in Education, 
McGill University. Montreal, Degree of Doctor of Philosophy. 
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0
&dvs=1309668441944~114. 

Foucault, M. (1979). Discipline and punishment”: The Birth of The 
prision. Tr. A. Sheridan. New York: Vintage Books. 

Foucault, M. (2011). The Government of Self and Others: Lectures at 
the Collège de France, 1982-1983. Available at: http://bmcr. 
brynmawr.edu/2011/2011-11-61.html (22/08/2012). 

Kauchak, D. P. & Eggen, P. D. (2003). Learning and Teaching: 

Research Based Methods. Boston: Allyn and Bacon.  

Kennedy, M. M. (2006). Knowledge and vision in teaching. Journal 
of Teaching Education, 57 (3), 205-211. 

Leonard, J. Waks (2003). How Globalization Can Cause 
Fundamental Curriculum Change: Aa American Perspective© 
Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Journal 
of Educational Change 4:p 383–418 

Mushtaq, S. (2004). Globalization and Management Education in 
Developing Countries. http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29020. 
html  

Report of the AACSB International Globalization of Management 
(2011). Education Task Force Globalization Of Management 
Education: Changing International Structures, Adaptive 
Strategies, and the Impact on Institutions. Emerald Group 
Publishing Limited Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 
1WA, UK. 

Srikant, Misra. & Arti, Bajpai. (2010). Implications of Globalization 
on Education. viewed 8 september 2014. http://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=1800740 

Yeh, T. Henry (2005). Research on Postmodern Curriculum Part. 
Available at: https://www.academia.edu/4476259/ Research_on_ 
Postmodern_Curriculum.(07/02/20 

 

 

http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1309668441944~114
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1309668441944~114
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1309668441944~114
http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29020.%20html
http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29020.%20html
http://papers.ssrn.com/%20sol3/papers.cfm?abstract_id=1800740
http://papers.ssrn.com/%20sol3/papers.cfm?abstract_id=1800740
https://www.academia.edu/4476259/%20Research_on_%20Postmodern_Curriculum.(07/02/20
https://www.academia.edu/4476259/%20Research_on_%20Postmodern_Curriculum.(07/02/20

