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چكياه
پژوهش حاضر به تبيين پيامدهاي جهاني شدن فرهنگ بر اهداف آموزش و پرروشش
ايران با تأكيد بر اهداف علمي و آموزشي دوشه متوسطه مي پردازد .شوش پرژوهش،
توصيفي و از نوع تحليل اسنادي بوده است.جهرت ررردآوشي داده هراي زز برراي
سؤال هاي تحقيق ،كليه منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فر ررردآوشي داده هرا
آموزش متوسطه ايران ،پيامدهايي به دنبال داشد كه دش انطباق با اهداف سيزده رانه
علمي و آموزشي دوشه مذكوش قابل توجه است .يافتهها مبين پيامدهايي چون؛ كاهش
اشزش زمان رذشته و افزايش اشزش زمران حرال ،پديرده بريسروادي مردشن ،پديرده
آموزش هاي ناهمسان ،عد همراهي ذهنيات با عينيات ،ششد آموزش زبان خراشجي،
تدشيس فعال ،تغيير دش شوش آموزش از شقابتي به مشاشكتي ،نقش فناوشي اطالعات
و اشتباطات دش يادريري فعال ،تأثير فرن آوشي اطالعرات و اشتباطرات برر آمروزش و
پروشش و كاشبرد فرن آوشي اطالعرات و اشتباطرات دش تبرادزت برين اممللري و برين
فرهنگي است .مجموعه پيامدهاي مذكوش به صوش رونارون با ماهيت اهداف علمري و
آموزشرري دوشه متوسررطه ايررران از جملرره؛ مهرراشت دش اسررتفاده از ابزاشهرراي جديررد
اشتباطي ،مهاشتهاي زز براي زندري و كاش دش جامعه ،توانايي برقراشي اشتبرا برا
ديگران از طريق آشنايي با زبان خاشجي ،به كاش ررفتن فن آوشي هاي مناسب علمري،
توانايي انتخاب شغل با توجه به نيازهاي خود و جامعه ،توانايي دش هردايت جريران
يادريري خود و آشنايي عملي با شوشهاي تحقيق ،تفكر و مباحثه ،متناسب و همسو
است.
کلياواژهيا :جهاني شدن ،جهاني شدن فرهنگ ،اهداف علمي وآموزشي ،دوشه متوسطه.
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تبيييي

پياميياياج انييادن ييا

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

مقامه

جمعي و برخورداری كشورهای صنعتي از توان اطالعاتي

جهاني شدن امروزه به يکي از اصطالحات متدداو

و ارتباطي باال و نقش مدورر آنهدا در تصدميم گيريهدای

در حوزه های مختلف تبديل شده است و ذهن بسياری

جهاني به نفع خود از جمله آرار منفي جهاني شدن اسدت

از پژوهشگران عرصه های سياست ،اقتصاد و فرهنگ را

[ . ]5

به خود مشغو كرده است .چند بعدی بودن،پيچيددگي

از طرگ ديگر جهداني شددن تدا انددازه ای تحدر

خاص موجود در ماهيت،تعريف روشن و مدورد قبدو

اجتماعي را تسريع كرده است ،باعث پخش گسترده علوم

همگان از اين پديده را دشوار ساخته است.

شده و عموما ارتباطات را راحت تدر و ارزان تدر نمدوده

به نظر مارتين آلبرو،1جهاني شدن به كلية جرياناتي
اشاره دارد كه با آن همة مردم جهدان در يد

است .اعضای جوامع مختلف توانايي بيشتری يافته اند تدا

جامعده

يکديگر را در

كرده و بشناسند .آگاهي يافتن راجع بده

جهدداني در حددا تعامددل هسددتند[.]1بدده نظددر رونالددد

دين ها و فرهنگ های مختلدف  ،همددردی ندوع بشدربا

رابرتسون ،جهاني شدن صدرفا روندد عيندي گسدترش

قربانيان مصائب طبيعي و حتي تراژدی هايي كه بواسدطه

ارتباط تنگاتنگ نيست بلکه بده آگداهي و اميدد ذهندي

بشر بوجود مي آيند ،خارج شدن تشکل ها و گروه هدا از

(يعني عمق وسعت آگاهي از جهان بعنوان تنها مکدان)

انزوا بر ارر تندوع گسدترش تکنولدوژی هدای ارتباطداتي

نيز اشاره دارد[ ].به نظر مدارتين كهدر،3جهداني شددن

،افزايش سريع تغييدرات و نزديد

سداختن جوامدع بده

عبارت است از آنچه در جهان سوم آن را برای قرن هدا

يکديگر از جمله آرار مثبت جهاني شدن است [.]6عدالوه

استعمار شدن (استعمارگری) مي ناميم[.]3جهاني شددن

بر موارد فوق افزايش سرعت تحوالت و بهدم پيوسدتگي

بحث تعليم و تربيتي نيسدت و بيشدتر

تحوالت جوامع انساني  ،شکل گرفتن زندگي اجتمداعي

جنبه اقتصادی آن مطرح بوده است  .ولي به هر انگيدزه

در فضايي بسيار گسدترده  ،امکدان بيشدتر فدراهم شددن

ای كه باشد در نهايت ،دامن همه حوزه هدا را خواهدد

گفتگوی فرهنگ ها و گفتمدان هدا از ديگدر آردار مثبدت

گرفت  .هم در مسائل سياسي  ،هم در مسائل فرهنگي و

جهاني شدن مي باشند[.]7

در وهله او ي
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هم تربيت ديني و هم در تعليم و تربيت و غيره[.]4

سجادی در تحقيق خود بده دنبدا بررسدي اردرات و

از طريق فرايند جهاني شدن مسير ضد ارزش هدای

پيامدهای جهاني شدن بر اهداگ ،محتوا و ساختار تعلديم

فرهنگي كشور های پيشرفته با ابزار توانمندد پيشدرفت

و تربيت بوده است.وی مهمترين پيامدهای جهداني شددن

های تکنولوژيکي به سمت كشور هدای كمتدر توسدعه

بر تعليم و تربيت را اينگونه عنوان مي كند :كاهش ميدزان

يافته و خصوصاٌ جوامع جهان سوم هجوم آورده اسدت

كنتر مدارس بر آموخته ها و كيفيدت و جهدت گيدری

و نتيجه آن ممکن است بده خودبداختگي فرهنگدي در

های آموزشي و تربيتي بدا ههدور رسدانه هدای پيشدرفته

بسياری از ملل جهدان سدوم و تغييدر و از دسدت دادن

،كاهش حضور عوامل انساني در امر تعليم و تربيدت بده

ارزش های فرهنگ بومي در اين جوامع منجر گردد.عدم

خاطر ههور و غلبه تکنولوژی های جديد آموزشي ،تغيير

توازن اطالعاتي در جهان و تبديل آن به جريدان يد

جهت گيری های برنامه های تربيتي از بلند مدت به كوتاه

طرفه اطالعات  ،گسترش فرهندگ مصدرگ گرايدي در

مدت  ،كاهش ميزان اختيار تصميم گيری هدای آمدوزش

نتيجه جهاني شدن  ،از بين رفتن فرهنگ محلي و بومي

محلي و ملي و جايگزيني مراكز تصميم گيری فراملي يدا

و ايجاد نوعي فرهنگ جهاني  ،از بين رفدتن برخدي از

جهاني[ . ]8آدم زاده در تحقيق خود مدي گويدد فدرد در
شرايط جهاني شدن هويت جهاني پيدا مي كند .همچندين
با اين شرايط در نظام های آموزشي نقش ها  ،شيوه هدای

1 . Albrow
2 . Robertson
3. Kuhor
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زبانهای بومي و محلي به واسطه گسترش وسايل ارتبداط

دکتر اکبر رهنما و همکاران

خود ،بيان مي كند كه تعليم و تربيت پديده ای است كه

عمل در آمده و شاهد نمودهای آن در جوامع مي باشديم

در عمل با آن درگير هستيم و يکي از ابزارهای فرهندگ

كه ناگزير ما هم با آن مواجه شديم و مي شدويم .از ايدن

عمومي مي باشد كه كدار كردهدايي از قبيدل فرهندگ

رو آموزش و پرورش ما در شرايط تازه ای قدرار گرفتده

پذيری و انتقا ارزشدها و فرهنگهدا را بده عهدده دارد.

است .لذا ضروری است كه به موضدوع پيشدنهادی ايدن

جهاني شدن هم چيزی است كده بده عمدل در آمدده و

تحقيق پرداخته شود تا در صورت لدزوم تغييدرات مدورد

شاهد نمودهای آن در جوامع مي باشيم كه به ناگزير بدا

نياز در اهداگ آموزش و پرورش ايران در مقطع متوسطه

آن مواجه مي شويم .پس فرهنگ ما در معرض فرهندگ

مورد تأمل قرار گيرند.
بنابراين درتحقيق حاضراين مسأله مطرح مي شود كده

جهاني قرار گرفته است[. ]11

بعد فرهنگي جهاني شدن چه پيامدهايي بر اهداگ علمدي

زارعي در تحقيق خود مي گويد جهاني شددن بده
لحاظ سرعت بيشتر گسترش علم ،ايجداد برابدری ميدان
همه افراد برای يادگيری ،توسعه وسايل كم

وآموزشي مقطع متوسطه در كشور ايران مي گذارد ؟

آموزشي

انادن ا

و ترويج فرهندگ جهداني نقدش مثبتدي در آمدوزش و
پرورش ايفا مي كند[ .]11عالي در تحقيق خود دريافت

جهاني شدن از ديدگاه رئاليست ها ،ليبرا های جديد

كه آموزش و پرورش كشدور ايدران همگدام بدا سداير

و تحليل گران سيستم جهاني مدرن مورد بحث واقع شده

كشورها با بهره گيری از فرصدت هدا وشدناخت بهتدر

است .از نظرواقع گرايان ( رئاليسدت هدا) جهداني شددن

چالش ها مي تواند به حفد ميدراه هدای فرهنگدي و

باعددث توسددعة حاكميددت و اقتدددار كشددورهای قددوی و

اعتالی نظام تعليم و تربيت در راسدتای جهداني شددن

تضعيف حاكميت و سلطة كشورهای در حا توسعه شده

بپدردازد[  .]1والکدر در مقالده خدود آورده اسدت كده

است .ليبرا ها تأكيد بيشتری بر نقش نهادها و رژيم های

آموزش مناسب در عصر جهاني شدن آموزشي است كه

بين المللي دارند .اين نهادهای بين المللي ،شکل دهندد

در عين اينکه افراد را مفتخر بده مليدت و ارزش هدای

چهارچوب كلي نظام بين المللي كه در تحليل نهايي ،بده

فرهنگ بومي مي كندد  ،افدراد جامعده را بده صدورت

حاكميت جهاني منجر خواهد شد.]15[ .
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تغيير داده و اصالح نمود[ .]9ناصری پدور در تحقيدق

دارد .از طرفي ديگر جهاني شدن هم چيزی است كده بده

1

4

اعضای مطمئن جامعه بين المللي تربيت مي كند .بدرای

سيستم جهاني مدرن  :يکي از بنيانگذاران اين نظريه،

اين كار آموزش و پدرورش بايدد روحيده ی تحمدل ،

امانوئل والرشتين كه نظرية او دارای خصيصه هايي چون

5

سيستم با هم مي باشدد .درطدو

تفاهم و احترام به اخدتالگ فرهندگ هدا را در جواندان

،ارتباط كليه اجزای ي

جامعه ايجاد و تقويت كند[ .]13اسميت در تحقيق خود

تاريخ ،سيستم جهاني به صورت هدای سياسدت جهداني

بيان كرد كه جهاني شدن باعث رواج مدرنيسم عقاليدي

(امپراتوری ها) و اقتصاد جهاني هاهر شده اسدت امدا در

مي شودو فردگرايي را تضعيف مي كنند كه اردرات آن

مقايسه با سيستم های جهداني قدديم ،بده علدت تکامدل

در آموزش و پرورش مشهود است .همچندين وی ذكدر

سرمايه داری ،سيسدتم جهداني جديدد نيدروی تهداجمي

مي كند جهاني شدن باعث تاكيد بر فنداوری اطالعدات

بيشتری دارد .والرشتين عالوه بر عوامل اقتصادی ،به ابعاد

در آموزش و پرورش و تضدعيف فرهندگ هدا ی غيدر

فرهنگي و به ويژه به اهميدت عامدل فرهنگدي ليبدرا در

بومي مي شود[.]14
تعليم و تربيت پديده ای است كده كاركردهدايي از

1.Realists
2. International Regimes
3.Global Governance
4.The Modern World System
5.Emanuell Wallerstein

قبيل فرهنگ پذيری وانتقا ارزشها و فرهنگ ها يا بطور
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كار  ،روش های تدريس و فرايند يادگيری را نيز بايدد

كلي وهيفه آموزشي و پرورشي نسل های نو را به عهدده

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

سيستم جهاني جديد اشداره مدي كندد[ .]15مدي تدوان
خصلتهای جهاني شدن را شامل ارتباطدات  ،چدرخش

انقالب سوم در تاريخ بشری مي باشدد و فنداوری هدای

اطالعات  ،تراكم زمان و مکان  ،ضعيف تر شدن دامنده

ارتباطات و اطالعات نيز به سرعت در حا گسترش مدي

مرزها و همپيونديهای فزاينده دانست[. ] 17 ، 16

باشند كه اينها روی هدم اهميدت جهداني شددن در بعدد

در كل مي توان خصوصيات عمده جهاني شددن را

فرهنگ را بيش از هر زماني بر همه نمدودار كدرده اسدت

در

[ .] 1هانتينگتون در رابطه با جهاني شدن فرهنگدي بيدان

شامل مواردی چون ،حاكم شدن تمددن الکترونيد

مي دارد"جهاني شدن مقوله فرهندگ ،تعامدل و دخالدت

جهان ،ارتباطات متقابل فرهنگهای مختلف جهان ،نظدم
دهي مجدد زمان و مکان ،تشديد روابط بدين المللدي و

فرهنگ ها را مطرح مدي كندد .يعندي ايدن فرهندگ هدا

فرايندد

هستندكه اوال در پس سياست،اقتصاد و قدرت ها ههدور

باز شدن مرزها ،جهاني شددن بده عندوان يد

،جهاني شدن به عنوان ايددئولوژی ،جهداني شددن بده
عنوان ي

مي كنند،رانيا در مواقعي مستقيما مطرح مي شوند[.] 1
مارشا م

پديده دانست[ .]1

لوهان مدي گويدد رسدانه هدای جديدد

الکترونيکي ،حامل پيام ها و فرهنگ خاصي اندد كده بدا

انادن ا فرينگن

گسترش آنها ،آن پيامدها و فرهنگ هدا نيدز انتشدار مدي
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رويکرد نظام جهاني مددعي اسدت جهداني شددن

يابد[ ].هويت و فرهنگ در عرصه جهاني شددن رابطده

فرهنگ،صرفا نتيجه جهان گرايي اقتصدادی اسدت،ولي

تعاملي مستقيم و متقابلي با يکديگر دارند .به همين دليدل

رويکرد فرهنگ از تحقيقدات در مدورد جهداني شددن

تمهيدات فرهنگي در عرصده جهداني شددن زمينده سداز

فرهنگ نشات گرفته است و بر مسدايلي كده در صددد

بحران هويت در جوامع مختلف مدي شدود كده يکدي از

متجانس كردن وضعيت های فرهنگي بر اسداس رسدانه

پيچيده ترين چالش های امنيتي اسدت.] 3[ .از آنجدا كده

های جمعي هستند،تمركز يافته است .بر اساس پارادايم

فرهنگ با تعليم و تربيت رابطه دارد ،لدذا وقتدي جهداني

يکسان سازی فرهنگي جهان تفداوت هدای فرهنگدي از

شدن در بعد فرهنگ مطرح مي شود  ،تعلديم و تربيدت را

طريق جايگزيني توليدات محلي با توليد انبوه كااليي،به

به عنوان ي

ركن اساسي فدرا خواهدد گرفدت .بررسدي

سرعت در حا از بين رفتن است [.]18

جايگاه تعليم و تربيت در شرايط جهداني شددن در بعدد

برخي نظريه پدردازان مددعي هسدتند كده فرهندگ

فرهنگ به داليل ارتباط فرهنگ با تعليم و تربيدت امدری

جهاني ،فرهنگي است متمايز از فرهنگ هدای خداص .

است كه بايد به آن پرداخت [.] 4

به نظر آنها بر پايه زيرساخت های اقتصدادی وقتدي در
جهان ي

انادن ا فرينگن و آموزش و پرورش

فرهنگ جهان شمو شکل مدي گيدرد كده ،

برخالگ فرهنگ های ملي يا قومي خاص و زمانمند بده

آموزش و پرورش عبارت است از فراهم كردن زمينده

هيچ هويت تاريخي تعلق ندارد .در واقع فرهنگ مدورد

ها و عوامل فعليت رساندن يا شکوفا ساختن استعدادهای

نظر فرهنگي است التفاطي ،عدام و بدي زمدان .درايدن

شخصي در جهت رشد و تکامل اختيداری او بده سدوی

ديدگاه تهاجم و ستيز فرهنگي نفي شده اسدت و الزمده

هدگ های مطلوب براساس برنامه ای سنجيده شده [.] 5

ههور فرهنگ های غني تر ،آميختگي آنها عنوان گرديده

نهاد تعليم و تربيت از جمله نهادهدايي اسدت كده در

است[ .]19بعد فرهنگي در دو ديدگاه كثرت گرايانده و

زمينه تأرير پذيری و حتي تأرير گذاری بدر جريدان هدای

ديدگاه فرهنگي واحدد نمدود يافتده اسدت .طرفدداران

اجتماعي ،ميدان گسترده ای را پيش رو مي نهدد .برخدي

نگرش فرهنگي واحد به طور بدبينانه ای خبر از حداكم

جريان های اجتماعي ،به طدور مسدتقيم ،سدبب تغييدر و

شدن فرهنگ هم ساني در ميان ملل و جوامع مي دهند.

تحو در نظام تربيتي مي شوند و جريان تربيتي جديددی
را پديد مي آورند يا جريان های پيشين را دامن مي زنند.
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جهان امروز شاهد ي

انقالب تکنولوژي

يدا همدان

دکتر اکبر رهنما و همکاران

و اقتصادی در جامعه ،به طور غير مستقيم ،نهاد تعليم و

های نوين آموزشي سازگار نموده ،به غنای برنامه درسدي

تربيت را متأرر مي سازند .همچنين نظام تربيتي نيز ،گاه

و افزايش رشد دانش آموزان همت گمارند.
هرگونه فعاليتي خصوصا در زمينده مسدايل آموزشدي

مستقيم و گاه با واسطه ،در پيدايش يدا تشدديد جريدان
های اجتماعي دخالت مي نمايد.]1 [ .

درختي است كه ريشه در خا

نخستين نسبتي كه ميان فرهندگ و تعلديم و تربيدت

ندارد و به زودی از بدين

قابل مطرح مي باشد را در برخورداری دانش و معرفت

مي رود[.] 8در اين راستا فرهنگ ها مي توانندد خدود را

از ريشه های فرهنگي و بومي مي توان جسدتجو كدرد.

در معرض ديده شدن و شنيده شدن قرار دهند .ارزش ها

به عبارت ديگرتعليم هر علمي و توسدعه آن در جوامدع

تغيير پيدا مي كنند و مبادله مي شوند ،اما كسداني موفدق

مختلف كه دارای پشتوانه و پيشينه تداريخي و فرهندگ

اند كه در اين ميان با قدرت جذب بيشتر و سهم بيش تدر

خاص خود مي باشدند ،بسدته بده ميدزان همداهنگي و

عمل كنند و اينجاست كه بايدد ملدت هدا ،بدا تدالش و

همخواني با بستر فرهنگي آن علم دارد،كه با سرنوشدت

همکاری همه جانبه ،بددون آنکده يکدديگر را از ميددان

ها يا سرانجام های متفاوتي روبرو خواهد شد [.] 6بعدد

رقابت سالم خارج كنند ،ويژگي و ارزش هدای فرهنگدي

فرهنگي مهم ترين ومؤررترين بعد جهاني شددن ازنظدر

خود را برجسته سازند و به جهانيان عرضه كنند.
پاره ای از كارهای پيشنهادی از جمله در كشدور مدا

تأريرگذاری برنظام آموزش وپرورش مي باشدد جهداني

عبارت است از :

شدن باعث نفوذ ارزشهای فرهنگهدا وسداير جوامدع در

 -1اشاعة كاربرد رايانه ها در كشدورهايي كده سدهم

جامعه مي شود.]1 [ .در صورت داشدتن برنامده هدای

كمتری از فناوری های جديد دارند.

پويا و واقع گرايانه و پايدار و منطبدق بدا ارزش هدای
جامعه است كه آموزش و پرورش مي تواند انسدانهايي

ملي در مدارس.

آگاه و با فرهنگ و كارآمد تربيدت كدرده و راه توسدعه

 -3تأكيد بر ارزش ها و خالقيت های فرهنگدي ملدل

فرهنگي و توسعه همه جانبه را هموار سازد[.] 7

كه متکي بر سنت ها و ميراه آنهاست.

انادن يا فرينگين و اييااف آميوزش و

 -4ارائة حافظة فشدرده جهداني ندوع بشدر از طريدق

پرورش ايرا

معرفي موزه ها  ،آرار تداريخي و هندری در سدطي بدين
المللي

ورود به قرن بيست و يکم كه با تغييدرات فنداوری

 -5دادن آموزش های رسمي و غيدر رسدمي دربدار

بويژه گسترش دامنه فناوری اطالعات همراه مي باشدد،

همبستگي ملت های جهان با يکديگر.

ساختارها و فراينددهای آمدوزش و پدرورش سدنتي را

 -6برداشتن برخي قوانين و دادن آموزش های رايگان

دگرگون نموده و نياز به اصالح تجديد و نظر در خدط

هر چند گران به سراسر جهان.

مشي هدا ،اهدداگ و برنامده هدای كهنده و منسدو را

 -7آموزش اخالق جهاني و يا صلي جهاني از طريدق

ضروری ساخته است .شدهروندان آتيده نيازمندندد كده

رسانه ها  ،انتشار عقايد و ايده ها به درون ملت ها.

برنامه زندگاني خودشان را با خط مشي های نوگرايانده
از ي

سو و رعايت اصو ارتقدای كيفيدت يدادگيری،

 -8ايفای نقش آموزشي بيشتر تلويزيون های محلي و

كم

به ايجاد برابری آموزشي و اعتالی ارر بخشدي از

ملي در زمينة ترغيب مردم همده كشدورها بدرای داشدتن

سوی ديگر هماهنگ نمايند ،در ايدن راسدتا هنرمنددان،

نظرگاه مثبدت و بهدره گيدری مثبدت از فدن آوری هدا و

نويسندگان ،مربيان ،معلمان و استادان دانشگاه بايدد بدا

ارتباطات جهاني و استفاده از آن در انجام كارها.
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ولي برخي جريان های اجتماعي ،با ايجاد تحو سياسي

استفاده از منابع موجود ،روش های تدريس را بدا هددگ

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

 -9ترغيب و تشويق بده يدادگيری تفکدر خدالق و

زندگي -3.انتقا از دوره ميان كودكي كه نيازهدای فدرد

نقادانه [.] 9
در اين خصوص تعليم و تربيت هر جامعه ای بديش

تحت نظر و مراقبت ديگران تأمين مي شدود و جدواني و

از ساير نهادهای اجتماعي بر روندد حفد و گسدترش

بلوغ كه به فرد استقال و قبو مسئوليت مي دهدد.]33[ .

وي ژگي های بومي و ارزشي خود مؤرر است از ايدن رو

در گزارش های نهايي اجالس منطقده ای يونسدکو آمدده

نحوه ايجاد تعاد بين آرار و پيامدهای جهداني شددن ،

است :دوره متوسدطه دوره ای اسدت كده ،در آن داندش

اهداگ و برنامه های آموزشي ارزشها و ميرارهای بدومي

آموزان گروه سني چهارده تا هفده يا هجده ساله تحصيل

مبحثي مورد تأمل است،چون داندش آمدوز در شدرايط

مي كنند و به دليل تنوع برنامه هدا و تعددد رشدته هدای

جهاني شدن ،برای برقراری ارتباط و استفاده از وسدايل

تحصيلي ،فرصت انتخاب دارند[.]34نهاد تعليم و تربيدت

ارتباطي در جهت كسب منابع علمدي و كداربرد آن در

دارای عناصری مثل اهداگ روشدها محتدوا ارزشديابي و

جامعه،بايد آموزش هايي در زمينه همزيسدتي و تحمدل

برنامه درسي مي باشد .اهداگ تعليم و تربيت از نيازهدای
متعدد ي

تفکرات و نقد ديگران كسب نمايد [.]31

آرمان های مکاتب فکری نشات مي گيرند  .اهداگ علمي

دوره متوسطه و ايااف علمن و آموز ن آ

و آموزشي مقطع متوسطه آمدوزش و پدرورش ايدران بده

بسياری از انتظارها و انتقادهای نظام های رسدمي و

شرح ذيل مي باشند :

تعليم و تربيدت بدر آمدوزش متوسدطه متمركدز اسدت.
آموزش متوسطه از ي

جامعه و افراد آن و آرمان هدای اجتمداعي يدا

 - 1پديده های سداده علمدي ،تجربدي و محيطدي و

طدرگ دروازه ورود بده ترقدي

ارتباط آنها را در

مي كند.
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اجتماعي و اقتصادی محسوب مي شود و از طرگ ديگر

 -در حوزه های علوم طبيعي ،اجتمداعي و انسداني

آن را متهم مي كنند كه راهي است باز اما نابرابر و غيدر

اطالعات كافي دارد و مي تواند در زندگي از آنها استفاده

كافي به دنيای بيرون و به طور كلدي نده تنهدا سدد راه

كند.

آمادگي نوجوانان برای تحصيالت عالي مي شدود بلکده

 -3كتاب های نوشته شده به زبان فارسي را روان مي

اجازه نمي دهد آنان برای ورود بده دنيدای كدار آمداده

خواند و اين زبان خوب تکلم مي كند.

شوند.

 -4آيين نگارش فارسي را مي داند و مي توانندد بده

آموزش متوسطه از طريق سه اصل به متن آمدوزش

اين زبان ،نامه ،گزارش و مقاله بنويسد.

مداوم پيوند مي خورد .تنوع دوره ها ،افزايش تاكيد بدر

 -5در استفاده از رياضيات برای حل مسدائل خدود و

تناوب تحصيل و كارهای حرفه ای و اجتماعي و تالش

جامعه مهارت دارد.

در جهت بهبود كيفيت آموزش[.]31آموزش و پدرورش

 -6زبان عربي را در سطي در

معني برخي از سدور

متوسطه مرحله ای از آموزش و پرورش است كه طدي

قرآن و احاديث و اذكار نماز و دعاهای متداو ميداند .و

آن دانش آموزان جوان به افراد مستقل و مسدئو مبدد

از دانش خود در زبان عربي برای فهدم بهتدر متدون ادب

مي شوند.در اين مقطع دانش آموزان علم و مهارت الزم

فارسي استفاده مي كند.

را جهت ورود به زندگي آينده كسب مدي نمايندد[ .]3

 -7با حداقل ي

اين دوره در بسياری از كشورهای درحا توسعه ،منبدع

با ديگران آشنايي دارد.

اصلي توليد نيروی انساني نيمه ماهر است.

زبان خارجه در حد توانايي ارتباط

 -8ارزش اطالعات همه جانبه و صحيي را مي داندد

اين دوره ممکن اسدت ازسده جهدت دوره انتقدالي

و در استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي مهارت دارد.

باشد -1:انتقدا از آمدوزش عمدومي ،همگداني و غيدر
تخصصي به آموزش دانشگاهي ،تخصصي خاص عدده
717
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ای محدود - .انتقا از محيط آموزشي به محديط كدار و

دکتر اکبر رهنما و همکاران

 -9برای زندگي و كدار در جامعده و تحصديل در

اصل را دستخوش تحو ساخته است ؛ به اين معندا كده

دوره های باالتر مهارت های الزم را دارد.

ارزش «زمان گذشته» و «حا » يکسان نيست .امروزه ي

 -11با اعتقاد به تارير علم در انجام درست كارهدا

جوان با استفاده از امکانات آموزشي و ارتباطي ،به حجم

فن آوری مناسب را به خدمت مي گيرد.
 -11با توجه به توانايي های خود و نياز جامعه مي

گذشته قابل تصور نيست .لدذا دو دهده اخيدر ،از حيدث

تواند انتخاب شغل نمايد.

شتاب با قبل از آن – در جامعه ما – قابل مقايسه نيست .

 -1جريان يادگيری خود را هدايت مي كند.

نتيجه اين امر آن است كه جوان دانش آمدوز امدروز  ،راه

 -13به تفکر و مباحثه عالقمندد اسدت و بدا روش

سي ساله را ي

تحقيق آشنايي عملي دارد [.]35

شبه طي مي نمايد و اين چنين مي شدود

كه ارزش زمان تجربه شده به شدت كاهش مي يابد[.]36

روش

با توجه به استفاده فرد از امکانات باالی ارتبداطي و

روش انجام تحقيق توصيفي و از نوع تحليل اسنادی

آموزشي و كسب اطالعات و دانش در زمدان حدداقلي و

بددوده اسددت.جهددت گددردآوری داده هددای الزم بددرای

هدايت آن توسط خود مي توان گفت كده مطالدب فدوق

پاسخگويي به سؤا های تحقيق كليده مندابع و مراجدع

مرتبط و متناسب با اهداگ شماره  -8-9-11-1علمي و

مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده ها تحليل و يافته

آموزشي مقطع متوسدطه از جملده اسدتفاده از اطالعدات

ها به شيوه كيفي تحليل شده است .

حددوزه هددای مختلددف علددوم در زندگي،دانسددتن ارزش
اطالعات همه جانبه و صحيي  ،استفاده از ابزارهای جديد

يافتهياج پاويش

ارتباطي و هدايت جريان يادگيری خود ،مي باشد .

،آموزشي مقطع متوسطه آموزش و پرورش ايران

افزايش جمعيت مانع از آن مدي شدود كده همچندان

بنابراين با توجه به موارد مطرح شده و نمود بيشدتر

روش های سنتي آموزش بتوانندد بدرای پاسدخگويي بده

جهاني شدن فرهنگ و تارير آن بر فرايند تعليم و تربيت

نيازهای جهاني معاصر مورد توجه قدرار گيرندد .در ايدن

در بخشددهای مختلددف اهددداگ  ،محتددوا و روشددها بدده

خصوص مي توان به پيدايش پديده های نويني همچون :

پيامدهای جهاني شددن فرهندگ بدر اهدداگ علمدي و

دانشگاههای مجازی و استفاده از روش های الکترونيکدي

آموزشي مقطع متوسطه آموزش و پدرورش ايدران مدي

اشاره داشت  ،كه متأسفانه مشاركت و سهم ما در طراحي

پردازيم :

يا كاربرد اين مقوالت بسيار پايين است.

 -1کايش ارزش زما گذ يته و افييايش ارزش

آموزش و پرورش ما با روش های سنتي و غيركارآمد

زما حال

وارد عرصه پيشرفته آموزشدي در عصدر اطالعدات شدده

از جمله اصو مهم در نظام آموزشي سنتي جامعده

است و به همين دليل نه توان جدذب تمدامي عالقمنددان

ايران  ،ارزش فوق العاده ای است كه « زمان گذشدته »

دارای استعداد را داريم و نه امکان آمدوزش مناسدب بده

دارا مي باشد .همواره در گفتمانهدا  ،از ايدن ارزش بده

معدود افرادی كه جذب مدي كنديم .نتيجده ايدن مهدم ،

عنوان تجربه ياد مي شدود و پيوسدته افدراد بزرگتدر را

پيدايش پديده منفي مهاجرت سرمايه های علمي مي باشد

درس آموز و صاحبان تجربه دانسدته و سدعي بدر ايدن

كه به منظور دستيابي به علوم و دانش مورد نظرشان راهي

است كه با استفاده از تجربه ايشدان  ،بدر داندش خدود

كشورهای ديگری مي شود .استمرار اين فرآيند ،در آينده

بيفزاييم .اين در حالي است كده تحدوالت ر داده در

مي تواند منجر به بدروز اشدکا ندوين و مددرني از بدي
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عرصه فناوری و روش های نوين آموزشي  ،به شدت اين

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

قسمت های علم و دانش  ،اين آفت نمود دارد.

اهداگ شماره  8-1علمي و آموزشي مقطدع متوسدطه از

از اين منظر  ،حوزه های عالي دانش مورد توجده و

جمله دانسدتن ارزش اطالعدات همده جانبده و صدحيي،

اقبا قرار نگرفته است و در نتيجه ،جامعه نخبگان ما از

استفاده از ابزارهدای جديدد ارتبداطي وهددايت جريدان

مزيت آشنايي علمي و كداربرد عمليداتي داندش هدای

يادگيری خود ،مي باشد .

حساس محروم شده و اين محروميت بده درون پيکدره

 -4عام يمراين ذينيات با عينيات

جامعه نفوذ مي كند و نسلي آموزش ديده وارد جامعده

آموزش و پرورش رسمي كشور بر محفوهدات تکيده

مي شوند كه اگر چده اسدتاندارهای سدنتي آمدوزش را

دارد و اين روند برای هر دانش آمدوزی تدا دوازده سدا

دارند  ،اما از معد خوبي در فضای جهاني برخدوردار

ادامه مي يابد .اغلب آموزش هايي كه آموزش و پدرورش

نمي باشند[.]36

ما مي دهد  ،تا مرحله ذهن است و به مرحله عيندي نمدي

با توجه به پيدايش پديدده هدای ندوين يدادگيری و

رسد .عدم همراهي ذهنيات با عينيدات و تمداس نيدافتن

آموزش و تغييدر اهدداگ سدنتي آمدوزش بده سدمت

آموزه های تئوري

كاربردی شدن و باالبردن مهارتهدا و اسدتفاده از آن در

با تجربه ها و واقعيت ها و نياز هدای

زندگي  ،نتيجه اش جز بيگانه سدازی داندش آمدوزان بدا

جهت كسب شغل مي توان گفت كه مطالب فوق مرتبط

دنيای پر تنوع و فعا بيرون ندارد .بده عبدارتي آمدوزش

و متناسددب بددا اهددداگ شددماره  8-9-11-11علمددي و

وپرورش رسمي ايران  ،زياد دانش آموزان را بدا فرآيندد

آموزشي مقطع متوسطه از جملده اسدتفاده از ابزارهدای

های اجتماعي درگير نمي سازد .دانش آموزان برخواسدته

جديد ارتباطي  ،دارا بودن مهارتهای الزم برای زنددگي

از اين نوع نظام آموزشي  ،در رويارويي با موج فرهندگ

و كار در جامعه  ،به خددمت گدرفتن فدن آوری هدای
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جهاني دچار بعضي انحرافات فکری خواهند شد[.]37

مناسب و انتخاب شغل آينده ،مي باشد .

با توجه به اينکه يکي از مهمتدرين اهدداگ آمدوزش

 -3پاياه آموزش ياج دايمسا

رسمي در دنيا عدم تاكيد صرگ بر محفوهات ،كداربردی

رشد فناوری ارتباطاتي  ،تندوع محصدوالت و روش

كردن آموزش  ،بدست آوردن مهارت ،كسب كار و شغل

های متنوع آموزشي منجر بده آن شدده كده بسدياری از

مناسب و متناسب با آن آموزش مي باشد و اين موضدوع

كشورهای در حا توسعه به ويژه ايران دچار معضدلي

در اهداگ آموزشي كشور ما هست ولدي در حدد انتظدار

بشوند كه مي توان از آن به پديده «آمدوزش ناهمسدان»

عملي نشد ،بنابراين مي توان گفت كه مطالب فوق مرتبط

ياد نمود .معنای اين آفت اين است كه دانش آموزان در

و متناسب با اهداگ شماره  -11-1علمدي و آموزشدي

حالي كه درون ي

مقطع متوسطه از جمله استفاده از اطالعات در حوزه های

نظام آموزشي رسمي واحد در حا

تحصيل مي باشند ،به واسطه دسترسي به امکانات تدازه

مختلف علوم در زندگي  ،به خددمت گدرفتن فدن آوری

(به ويژه شبکه اينترنت)  ،بده صدورت غيدر رسدمي از

های مناسب بدرای اسدتفاده از علدوم  ،هددايت جريدان

آموزش های ديگر نيز بهره مند مي شوند .آموزشي كده

يادگيری خود ،مي باشد.

چون جامعه مورد نظر در آن نقشي ندارد  ،بدا آمدوزش

 -5آموزش زبا خاران

رسمي  ،ديگر همسان نمي باشد .اين ناهمساني بين اين

جهان امروز از كشورهای متعدد و گوناگوني تشدکيل

دو فضا  ،مي تواند لطمات جبدران ناپدذيری بده نظدام

شده است كه هر ي

آموزشي ايران وارد نمايد[.]37

بده سدبب تداريخ خداص خدود از

فرهنددگ و زبددان متفدداوتي برخوردارنددد و ايددن تنددوع و

با توجه به شيوه های آموزش غير رسدمي و سدهل

گوناگوني  ،گاهي امکان زندگي مشتر

الوصو بودن ابزارهای جديد ارتباطي و آموزشي برای

انسانها در كندار

يکديگر را دشوار مي سازد ؛ چرا كه زبان صدرفا ابدزاری
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سوادی در كشور شود .هدم اكندون نيدز در بعضدي از

فرد مي توان گفت كه مطالب فوق مدرتبط و متناسدب بدا

دکتر اکبر رهنما و همکاران

مفهوم از فرهنگي به فرهنگ

تقويت زبانهای بومي نيز بايد كوشيد ،بندابراين بايدد بدر

نظام فکدری

آموزش زبان (اعم از زبان بومي و انگليسي) به طور كلي

به نظام فکری ديگر است و اين نظامهای غير قابل تفکر

تأكيد بيشتری شود .زيرا عدم تأكيد بر زبان هدای بدومي

 ،سدؤ تفداهم و حتدي

موجب استفاده انحصاری از زبان انگليسي در دراز مدت

تحقير و بي اعتنايي افراد و اقوام به يکديگر شوند [.] 7

فرهندگ

[ ..]31به عالوه  ،انتقا ي

ديگر  ،همواره مستلزم چالش تغيير از ي
مي توانند منبع متقابل عدم در

مي شود كه باعث غرور فرهنگي و تحميل يد
بيگانه(حتي اگر غير عمد باشد) خواهد شد[.]39

از طرگ ديگر  ،با ههور پديده ای بده ندام «جهدان

با توجه به ههور پديده ی جهاني شددن و ضدرورت

شدن» و تأرير آن بر كليه ابعاد زنددگي مخصوصدا بعدد

ارتباطات اجتماعي فرهنگي  ،اقتصادی و  ...يادگيری ي

فرهنگي و اجتماعي  ،ضرورت برقدراری ارتبداط بدين
ملتها و بدين آحداد مدردم در درون هدر كشدور  ،در

زبان مشتر

بين المللي الزم مي باشد كه ايدن مهدم بده

متقابل و تحمل يکديگر  ،روز به روز بيشتر مي شود .از

صورت ي

هدگ در اهداگ آموزشي كشور ما مي باشد

اين رو  ،تشويق مردم به يادگيری زبان هايي كه بخشدي

.به طور كلي مي توان گفت كده مطالدب فدوق مدرتبط و

از ميراه آنها را تشکيل مي دهد و يا زبدان هدايي كده

متناسب با اهداگ شدماره 6-7علمدي و آموزشدي مقطدع

امکان ارتباط متقابل را در صحنه های بين المللي فراهم

متوسطه از جمله تواندايي ارتبداط بدا ديگدران از طريدق

مي كند از شروع دوران جديد در زنددگي مدردم اكثدر

آشنايي با ي

زبان خارجي و آشنايي با زبان عربدي مدي

كشورها ادامه داشته است.

باشد.

امروزه  ،كسب مهارتهای مربوط به ي

يا چند زبان

خارجي به وسيله شهروندان كشورهای مختلف  ،پديش

برنامه آموزش جهاني مي خواهد روشهای تدريس را

شرط الزم برای مشاركت همده جانبده در جامعده بدين

به سوی تدريس فعا تغيير جهت دهدد كده بدر فعاليدت

المللي و استفاده از فرصتهای آن است .ايدن ضدرورت

شاگرد استوار هستند .زيرا يادگيری ي

در حدی است كه برای مثا  ،در اروپا توصيه مي شود

فعا است نه انتقا ساده اطالعدات .از ايدن رو نده تنهدا

كه حداقل دو زبان خارجي مربوط به ساير كشدورهای

شاگردان همواره به يادگيری مبتني بر پرسش تشويق مدي

اروپايي به ويژه نسل جوان اين قاره فراگرفته شدود تدا

شوند بلکه معلمان نيز با به كارگيری روشدهای متندوع و

امکان تفاهم و ارتباط بيشتری بين مدردم ايدن كشدورها

ارزيابي آنها همچون ي

ايجاد گردد .حتي پارلمدان اروپدا  ،سدا  111را بده

برنامه آموزش جهاني به طور مکرر بر تدريس فعدا ،

كار اين است كه آگاهي مردم نسبت به تنوع فرهنگي و

به تعبيرات گوناگوني همچون يادگيری مشاركتي  ،رهبری

زباني غنای اين منطقه باال ببرد و يادگيری زبدان ديگدر

تسهيل كننده يادگيری تعاملي  ،فعاليت های غيدر قياسدي

ملتها را به عنوان كليد توسعه روابط فردی و شدغلي بدا

تاكيد مي ورزد.]41[ .

ديگران توصيه كند[.]38

تدريس مبتني بر تغيير شکل و دگرگوني .ويژگي ايدن

از آنجا كه در راستای جهاني شدن ارتباطدات بدين

نوع تدريس خود انگيختگي اسدت .زيدرا مهدارت هدای

كشورها در زمينه های مختلف افزايش مي يابد داشدتن
ي

يادگيرنده به گسترش يدادگيری

خود مي پردازند.

عنوان سا اروپايي زبانها اعالم مي كند و هدگ از اين

زبان مشتر

فرآيندد دائمدي و

ارتباط ،تفکر ،تصميم گيری  ،مذاكره،مباحثه و حل مسئله

برای تمامي كشورهای مختلف جهدان

را به يادگيرندگان مي آمدوزد  ،در حدالي كده در انتقدا

به عنوان زبان دوم ضرورت مي يابد و آموزش پرورش

صرفا مهدارت هدای خوانددن  ،نوشدتن و حفد كدردن
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قوه تخيل آنها و روش انتقا دانش را بيدان مدي كندد.

فارسي تأكيد بيشتری نمايد هر چند جهت از بين نرفتن و
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برای برقراری ارتباط نيست  ،بلکه جهان بيندي افدراد ،

كشور ايران بايد بر آموزش زبان انگليسي در كندار زبدان

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

پرورش داده مي شوند .يا تددريس مبتندي بدر مراحدل

ش

تحقيق ؛ اين الگوی تدريس بر اسدتفاده از راهبردهدای

و يا مانع آن شود و اين همان چالشي است كه بايد با آن

تحقيقات علمي در آموزش و يادگيری تاكيد مي كند.

مقابله گردد .زيرا اوال اين فناوری مستلزم داشتن دانش و

رهبری مشاركتي  :ميان الگوهای رهبری در مدرسده

مهارت های جديد است كه دانش آموزان به طور دائم به

و ميزان يا نوع يادگيری شاگردان پيوند عميقدي برقدرار

يدادگيری مهددارت هددای جديدد بپردازنددد تددا بتواننددد از

است .زيرا هر نوع تعريف از رهبری مدي تواندد نحدوه

اطالعات در دسترس  ،برای حل مسائل و پاسخگويي بده

مشاركت افراد در امر يادگيری را تحت تارير قرار دهد.

سواالت طرح شده در كالس استفاده كنند .رانيدا  ،بددون

نحوه مشاركت در يادگيری نيز به طور مستقيم به نوع و

ايجاد تغييرات مناسب در ساختار مؤسسدات آموزشدي و

ميزان يادگيری ارتباط مي يابد .الگوهای رايدج رهبدری

در برنامه های آن  ،امکدان اسدتفاده از امکاندات جديدد

كه شامل هدايت جريان امور از جانب يد

يادگيری بسيار دشوار و گاهي غير ممکن است.

نفدر بدرای

فناوری اطالعاتي و ارتباطي جديد برای معلمدان نيدز

گروهي از مردم مي گردد با انتقدادات فراواندي روبدرو
گرديده است .برای مثا  ،منتقدين بده مشدکالتي نظيدر

ي

تزلز سيستم و بي رباتي امور به خاطر وابسته بودن بده

باشد .استفاده مؤرر از اين امکاندات توسدط معلدم وقتدي

شخص و تعطيل اسدتعدادهای بسدياری از افدراد ذيدل

امکان پذير است كده وی مهدارت و داندش الزم جهدت

رهبری فردی ي

نفر و غيره اشاره مي كنند[.]41

چالش و در عين حا ي

فرصت مناسب مي تواندد

استفاده از اين فناوری را داشته باشد .آموزش های پديش
از خدمت معلمان بايد طوری طراحي گدردد كده آنهدا را

با توجه به اينکه در تدريس فعا يادگيرندده فعدا
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مي باشد و در جريان يادگيری خدود مشداركت دارد و

برای استفاه از نسل فعلي فنداوری هدا و حتدي تغييدرات

همچنين از شيوه های مختلف مباحثه و تفکر بهدره مدي

بعدی آنها آماده كند .بديهي است كه الزمده ايدن كدار ،

گيرد  ،مي توان گفت كه مطالب فوق مرتبط و متناسدب

فراهم كردن شرايط برای دستيابي معلمدان و دانشدجويان

با اهداگ شماره  1 -13علمي آموزشي مقطع متوسدطه

به اين فناوری هاست[.] 7در آينده آمدوزش هدا بديش از

از جمله هدايت جريان يادگيری خود و آشنايي عملدي

پيش پژوهش محور و معطوگ به پرورش قددرت تفکدر،

با روشهای تحقيق  ،تفکر و مباحثه مي باشد.

موجب رشد خال قيت ،نوآوری ،اعتماد به نفدس و رشدد

 -7انادن ا فرينگ و تغيير در روش آموزش

انسانيت انسان مي شوند .در اين رويکرد مهم امکان ارايه
تفکر مطلوب به دانش پژوه وجدود نددارد ،او در دنيدای

از رقابتن به مشارکتن

تغيير در نقش معلم از ي
ي

متحو زندگي مي كند و بايد راه فکر كدردن و مهمتدر از

منتقل كنندده داندش بده

آن جمعي فکر كردن يا هم انديشي را بده او يداد داد ،تدا

مشاور  ،راهنما و مدير يادگيری  ،مستلزم مسئوليت

خود بتواند مشکال تش را حل كند و راه خود را بيابد .لذا

پذيری فراگير در فرايند يدادگيری اسدت .بدا تغييدر در

آموزش مفاهيم مطلوب مشکل دانش پژوهان را حل نمدي

روش آموزش از آموزش رقدابتي بده روش مشداركتي،

كند بلکه بايدد قددرت فکدر كدردن را در او بده وجدود

حركت به جانب ايجاد محيط های جديدد يدادگيری در

آورد[.]41

مدارس آغاز شده است .در اين محيط هدا  ،يادگيرندده

با توجه به اينکه درشرايط جديد آمدوزش بيشدتر بده

با همکاری سايرين در گروههای كوچکي متشدکل مدي

روش مشاركتي انجام مي شود كه در آن يادگيرنده نقدش

شوند و زير نظر معلم به يادگيری مي پردازند .مشاركت

فعا و خودگرداني در فراگيری علدوم مختلدف دارد كده

در محيط های جديد آموزشي مستلزم ايدن اسدت كده

اين امر مستلزم استفاده از فناوريهای جديد مي باشدد .در

فراگير به جانب يادگيری خودگردان حركت كندد و در

اين روش بحث آموزش بيشتر پژوهش محور و معطدوگ

يادگيری  ،مسئوليت بيشتری را به عهدده گيدرد .بددون
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 ،فناوری مي تواند از اين نقش جديد حمايت كرده

دکتر اکبر رهنما و همکاران

به پرورش قدرت تفکر و خالقيت مي باشدد .بندابراين

آموزش و پرورش و آموزش عالي كم

مي توان گفت كه مطالب فدوق مدرتبط و متناسدب بدا

گيری از آنها بتوانند بده صدورت كارآمددتر پاسدخگوی

اهداگ شماره -8-11-1 -13اسدتفاده از اطالعدات و

انتظارات و خواسته های داخلي و خارجي باشند.

استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي  ،به كار گرفتن فدن

ايران نيز مدتي است كه رايدج شدده اسدت و در بخدش

آوری های مناسب علمي  ،هدايت جريان يادگيری خود

آموزشي ،اداری و پژوهشي به كار گرفته شده است .امدا

و آشنايي عملي با روشهای تحقيق  ،تفکر و مباحثه

هنوز از تمام پتانسيل و توانايي های اين فن آوری مددرن

 -8دقش فناورج اطالعات و ارتباطات در يادگيرج

استفاده نمي شود .چنانچه مشاهده مدي شدود ،ايدن فدن

فعال در دظامياج دوي

آوری نتوانسته در ساختار و روش هدای سدنتي آمدوزش

آموز ن

تحو چنداني ايجاد كند و هندوز ابدزار اصدلي تددريس

بايد توجه داشت كه جهاني شددن تنهدا در حدوزه

تخته سياه و گچ و يا شدکل مددرن تدر آن وايدت بدورد

اقتصاد نيست ،بلکه تمام ابعداد زنددگي بشدر را تحدت

است،همچنين در هماهنگي بين بخش پژوهشدي و بدازار

الشعا قرار مي دهد.ابزاری كه به تحقق اهدداگ جهداني
شدن كم

كار،رشد تحقيق و پژوهش و خوديادگيری ،كدارايي الزم

شايان توجهي مي كند .فن آوری اطالعات

را نداشته است .هنوز اسدتفاده از ايدن فدن آوری مددرن

است .فدن آوری اطالعداتي و ارتبداطي دانشدي اسدت

منحصر به كنفرانس هدا و سدمينارها اسدت و آمدوزش و

مدرن ،برای جمع آوری ،ذخيره سدازی ،تبداد  ،اداره

پرورش و آموزش عالي كه بايد متدولي و اشداعه دهندده

كردن و پدردازش اندواع اطالعدات بدا سدرعت بسديار

دانش های جديد باشند از جامعه عقب افتداده اندد .زيدرا

باالست .دو ركن اساسي پشتيباني كننده اين فدن آوری

اين فن آوری در حوزه های ديگر ،بيشتر از محديط هدای

دو در ذخيره اطالعات ،پدردازش و اشداعه آن حيداتي

استفاده از فن آوری ارتباطات در آموزش و پدرورش

است .اهميت اين فدن آوری در آمدوزش و پدرورش و

بدين معني است كه بايد اين فناوری را به كدالس درس

توسعه رشته های علمي و فني انکار ناپذير اسدت .فدن

بياوريم و در فرآيند يادگيری از آن بهره گيريم تدا داندش

آوری اطالعات با ههور اختراعات و نوآوری هايي بده

آموزان نسبت به ايدن فنداوری و موضدوع درس نگدرش

صورت كارآمد و ارر بخش و با سرعت در حدا رشدد

سازنده ای پيدا كنند .اين كار هم در درس رياضي  ،هدم

است هر چيزی را در دنيايي كه ما در آن زنددگي مدي

در درس علددوم اجتمدداعي و هددم در درس فارسددي و ...

كنيم تغيير مي دهد .فن آوری اطالعات تواندايي خلدق

امکان پذير است .مدثال دردرس علدوم اجتمداعي داندش

شغل ،توسعه دسترسي به خدمات اساسي ،توسعه تباد
اطالعات بين مردم ي
كه امروز به كم

آموزان با بهره گيری از فناوريهدای ندوين ارتباطدات بده

جامعه و جهان را دارد .طدوری

مشاركت در مباحث مربوط به زندگي اجتماعي عالقه مند

اين فن آوری اداره و محيط كار بده

مي شوند يا در درس رياضي قادر مي شوند با انديشديدن

خانه آورده شده است[ .]4

 ،مسائل را حل كنند [.]44

اين فن آوری دامنه وسيعي از مزيت ها و خددمات

فن آوری اطالعات و ارتباطات فراتر از آن كه بتدوان

را برای آموزش و پرورش و آموزش عالي بده ارمغدان

فکرش را كرد ما را به هم نزدي

آورده است كه شامل خدمات فدن آوری مددرن مانندد

كرده اسدت و فرصدت

های يادگيری در هر سطي ،در هر زمان و مکان را فدراهم

اينترنت ،وب ،پست الکترونيکي ،كالس های مجدازی،

كرده است .اگرچه از زمان استفاده از ايدن فدن آوری در

كنفرانس های الکترونيکي ،سيستم های پشتيباني تصميم

عرصه آموزش و پرورش مدت زيادی نمي گذرد .امدا در

گيری و هوش مصنوعي مي باشند كده مدي تواندد بده
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كامپيوتر و فن آوری ارتباطي است و تأرير و نقش ايدن

آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد[.]43
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كند تا با به كار

تبیین پیامدهای جهانیشدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

روياها و اهداگ قديمي تعليم و تربيت را تحقق سدازد

در تحقق اهداگ جهاني شدن مدي باشدند كده در روندد

از جمله:

آمددوزش كمکهددای فراوانددي بدده سيسددتمهای آموزشددي
كشورهای مختلف از جمله كشدور ايدران دارد از جملده

 -1بردن محيط يادگيری ندزد يادگيرندده بده جدای

مهارت استفاده فراگيدران از ايدن ابزارهدا در آمدوزش ،

آوردن دانش آموز به محيط يادگيری

زندگي  ،كسب و كار  ،يادگيری و تغيير شيوه آموزش به

 -تمركددز بددر نقدداط قددوت و نيازهددای فددردی

روش مباحثه ای را مي توان نام برد  .بنابراين مدي تدوان

يادگيرندگان
 -3ايجاد محيط يادگيری مداوم و مادام العمر [.]45

گفت كه مطالب فوق مرتبط و متناسب با اهدداگ شدماره

با امکانات بسيار زيادی كه فدن آوری اطالعداتي و

 8-9-11-1 - 13علمددي آموزشددي مقطددع متوسددطه از

ارتباطي برای ياد دهي ،يدادگيری فدراهم آورده اسدت،

جمله مهارت در اسدتفاده از ابزارهدای جديدد ارتبداطي

ماهيت آموزش و پرورش را به طور بنيادی تغييدر داده

،مهارتهای الزم برای زندگي و كار در جامعده  ،بده كدار

است .اين تغيير شامل فضای فيزيکي نيز مدي شدود .در

گرفتن فن آوری های مناسدب علمدي  ،هددايت جريدان

زماني بيايد كه هدر

يادگيری خود و آشنايي عملي با روشهای تحقيق  ،تفکدر

سه دهه قبل اين تصور نبود كه ي

و مباحثه مي باشد.

بچه ای به تلويزيون يا تلفن براحتدي دسترسدي داشدته
باشد و هر بچه ای قادر باشد از كامپپيوتر هم در خانه و

بیث و دتيجه گيرج

هم در مدرسه استفاده كند و يا هر كسي بتواندد در هدر

آموزش و پرورش ي

جايي كه هست به وسديله موبايدل بده شدبکه اينترندت
متصل شود اما در حا حاضدر يد

نهاد فرهنگدي اسدت و ركدن

اصلي توسعه محسوب مي شود ،و افراد را برای زنددگي

ادبيدات وسديعي
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آينده و بدرای سداختن جامعده ای سدالم و خودكفدا در

درباره واقعيت مجازی و مدارس مجازی وجود دارد.
بايد به اين نکته توجه داشت كده آنچده در جامعده

راستای توسعه آماده مدي كندد .در ايدن راه ،آمدوزش و

اطالعاتي به ويژه در بخش آمدوزش و پدرورش مدورد

پرورش نياز به جامعه ای دارد كده بداروری آن نيداز بده

تاكيد است ،صرگ سدرمايه گدذاری و كداربرد سدخت

گوناگوني فرهنگ ،آزادی بيان ،آزادی شركت در فعاليدت

افزاری و ابزار گونه ی فناوريهای اطالعاتي -ارتباطي و

های فرهنگي ،تباد آزادانه افکار و عقايد ،دانش علمدي،

استفاده از آن جهت انبار كردن اطالعات نيست  ،بلکده

خالقيت و آفرينشدگری فرهنگدي و تغييدرات اصدولي و

مساله اساسي به كار گيری اين فناوری ها در آموزش و

سامان يافته در نظام تربيت معلم و نظام مديريتي و نظدام

پرورش و توانمند سازی داندش آمدوزان در برگزيددن

اداری ،تغيير در رفتار مدردم و گدرايش هدا و انتظدارات،

اطالعات مورد نياز برای رسيدن به مرحله خود مدداری

ارتباطات ،افکار و عقايد و تغييدر در تکنولدوژی داشدته

و ساختار به خدمت گرفتن فناوری هدای اطالعداتي –

باشد و در صورت داشتن برنامه های پويا و واقع گرايانده

ارتباطي است  .نتيجه چندين سداختاری سدواد آمدوزی

و پايدار و منطبق با ارزش های جامعه است كه آمدوزش

تلقي مي شود كه به شکل جديدی از سواد موسدوم بده

و پرورش مي تواند انسانهايي آگاه و با فرهنگ و كارآمد

آن دسدتيابي

تربيت كرده و راه توسعه فرهنگي و توسعه همه جانبده را

سواد اطالعاتي منجر مي شود .بده كمد

هموار سازد.

،بازيابي و استفاده بهينه از اطال عدات مهيدا مدي شدود.

مفهومي كه كامال" منطبق با ياد گيری مبتني بر اكتشاگ

در اين خصوص تعليم و تربيت هر جامعه ای بيش از
ساير نهادهای اجتماعي عالوه بر فراهم نمودن زمينه های

است[.]46

ههور عوامل فوق بر روند حف و گسترش ويژگي هدای
بومي و ارزشي خود مؤرر است از ايدن رو نحدوه ايجداد
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همين مدت كوتاه توانسته است شرايط تحقق بعضي از

فناوريهای اطالعاتي و ارتباطي از جمله ابزارهای مهم

دکتر اکبر رهنما و همکاران

مورد تأمل است كه برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت ما

از جمله مهارت در استفاده از ابزارهای جديدد ارتبداطي،

بايد در شرايط جهاني شدن مد نظر داشته باشدند .مدثال

مهارتهای الزم برای زنددگي و كداردر جامعده ،تواندايي

دانش آموز در شرايط جهداني شددن ،بدرای برقدراری

برقراری ارتباط با ديگران از طريق آشنايي با يد

زبدان

ارتباط و استفاده از وسايل ارتبداطي در جهدت كسدب

خارجي ،به كار گرفتن فن آوری هدای مناسدب علمدي،

منابع علمي و كاربرد آن در جامعه،بايد آمدوزش هدايي

توانايي انتخاب شغل با توجه به نيازهای خود و جامعده،

در زمينه همزيستي و تحمدل تفکدرات و نقدد ديگدران

توانايي در هدايت جريان يادگيری خود و آشنايي عملدي

كسب نمايد .يادگيری برای با هم زيستن به دليل جهاني

با روشهای تحقيق ،تفکر و مباحثه مي باشد.

شدن و رشد وابستگي متقابل كه از ويژگيهای برجسدته

اما در مرحله عمليداتي كدردن وضدعيت بسدياری از

اسدت ،از هدر زمدان ديگدری بيشدتر

اهداگ آموزشي و علمي در كشور ايران ،ازمرحله شدعار

قرن بيست و ي

تا عملي شدن راه درازی در پيش دارند از جملده بحدث

ضرورت دارد.
شدن در حوزه فرهندگ عدالوه بدر مدديريت فرهنگدي

نتوانسته جايگاه خود را در نظام آموزشي ما پيددا كندد و

كشدور درحدا توسدعه

درصد ناچيزی از آمدوزش نظدام تعلديم و تربيدت مدا از

تجربه های فرهنگي را بازسازی و مدديريت معيارهدای

فناوری های نوين بهره مي گيرد .در روش های آمدوزش

فرهنگددي را تددرويج كنددد.ازجملدده بازسددازی آمددوزش

ما نتوانستيم هنوز از روش سدنتي د بکنديم و بده روش

واصالح ساختارهای آموزشي است ،بده نحدوی كده از

های نوين آموزشي كه به صورت پژوهش محور،مباحثه و

مهارت يادآوری به مهارت تفکر ،از مهدارت گفدتن بده

مشاركت معلم و شاگرد است برسيم.در آموزش زبان كده

مهارت شنيدن و از مهارت پاسخ به سدوا و مهمتدر از

يکي از اهداگ علمي و آموزشي است،آموزش و پرورش

آن چيزی كه به آن نياز داريم به مشاركت بدا ديگدران،

ما نتوانسته پا به پای ديگر كشور هدا ايدن هددگ را بده

نيازمند است كه به عنوان ي

ترويج تفکر سيستماتي

منصه ههور برساند طوری كه كمتر دانش آمدوزی يافدت

و انتقادی برسيم.

مي شود كه بعد از پايان مقطع متوسطه بتواند به ي

يافته های حاصل از تحقيدق حاضدر در پيامددهای

زبان

جهاني شدن فرهنگي برای اهداگ آمدوزش و پدرورش

زنده دنيا مسلط باشد.همچنين در رابطه با داشدتن بيدنش

ايران مدواردی چدون كداهش ارزش زمدان گذشدته و

علمي هر چند قدم هايي برداشته شد ولي بداز بده علدت

افزايش ارزش زمان حا ،پديده بيسدوادی مدرن،پديدده

اينکه نتوانستيم بين عينيات و ذهنيدات،بين محفوهدات و

آموزش های ناهمسان ،عدم همراهي ذهنيات با عينيات،

حيطه های مختلف زندگي و محيط كدار ارتبداط منطقدي

رشد آموزش زبان خارجي ،تددريس فعدا  ،تغييدر در

برقرار كنيم و هنوز سيستم آموزشي ما روی ذهنيات كدار

روش آمدددوزش از آمدددوزش رقدددابتي بددده روش

مي كند،باز از قافله جهاني شدن عقب افتاده ايدم و بهتدر

مشاركتي،نقش فناوری اطالعات در يدادگيری فعدا در

است با هوشمندی خاصي از شدرايط پديش آمدده يعندي

نظامهای ندوين آموزشدي،تأرير فدن آوری اطالعدات و

جهاني شدن كه روند فرهنگي آن مي تواند ارتباطات بين

ارتباطددات بددر آمددوزش و پرورش،كدداربرد ف دن آوری

فرهنگي ما را گسترش دهد بهره كدافي در پيداده كدردن

اطالعات در يادگيری فعدا و يدادگيری غيدر فعدا و

اهداگ علمي و آموزشي ببريم.
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آثاش و پيامدهاي جهاني شدن فرهنگ

شماشه اهداف متناسب با

اهداف علمي و آموزشي دوشه متوسطه متناسب

بر اهداف علمي و آموزشي

آثاش و پيامدها

با آثاش و پيامدهاي جهاني شدن فرهنگي

كاهش ارزش زمان گذشته و افزايش

اهداگ شماره -9-11-1

استفاده از اطالعات حوزه های مختلف علوم در

ارزش زمان حا

-8

زندگي،دانستن ارزش اطالعات همه جانبه و

پديده بيسوادی مدرن

اهداگ شماره8-9-11-11

پديده آموزش های ناهمسان

اهداگ شماره 8-1

عدم همراهي ذهنيات با عينيات

اهداگ شماره -11-1

آموزش زبان خارجي

اهداگ شماره6-7

تدريس فعا

اهداگ شماره1 -13

جهاني شدن فرهنگ و تغيير در روش

اهداگ شماره-11-1 -13

استفاده از اطالعات و معلومات در حوزه های

آموزش از آموزش رقابتي به روش

-8

مختلف علوم  ،مهارت در استفاده از ابزارهای

صحيي  ،استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي و
هدايت جريان يادگيری خود
استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي  ،دارا بودن
مهارتهای الزم برای زندگي و كار در جامعه  ،به
خدمت گرفتن فن آوری های مناسب و انتخاب
شغل آينده
دانستن ارزش اطالعات همه جانبه و صحيي،
استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي وهدايت
جريان يادگيری خود
استفاده از اطالعات در حوزه های مختلف علوم
در زندگي  ،به خدمت گرفتن فن آوری های
مناسب برای استفاده از علوم  ،هدايت جريان
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يادگيری خود
توانايي ارتباط با ديگران از طريق آشنايي با ي
زبان خارجي  ،آشنايي با زبان عربي
هدايت جريان يادگيری خود و آشنايي عملي با
روشهای تحقيق  ،تفکر و مباحثه

جديد ارتباطي  ،به كار گرفتن فن آوری های

مشاركتي

مناسب علمي  ،هدايت جريان يادگيری خود و
آشنايي عملي با روشهای تحقيق  ،تفکر و مباحثه
نقش فناوری اطالعات در يادگيری

اهداگ شماره-11-1 -13

،مهارت در استفاده از ابزارهای جديد ارتباطي ،

فعا در نظامهای نوين آموزشي

8-9

مهارتهای الزم برای زندگي و كار در جامعه ،به
كار گرفتن فن آوری های مناسب علمي  ،هدايت
جريان يادگيری خود  ،آشنايي عملي با روشهای
تحقيق و تفکر و مباحثه
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