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 )سیاره ای شدن ( و تاثیر آن بر نظام آموزشی ایران پیامدهای جهانی شدن

 

 8، لیال دهقان کاشانی 3دکترعباس شکاري

 

 چکیده :

تبادل تجربیات مشترک بشري در حوزه هاي مختلف زندگی انسان میان تمدن وشدن روندي براي شناختجهانی 

این پدیده طی دو دهه  گسترش است .بههاي گوناگون است و این روند به مدد فن آوري و توسعه ارتباطات رو

ه با ابعاد مختلف خود ) اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی (بر تمامی عرصه ها مباحث عمده بوده است کاخیر یکی از

. بنا براین دیدگاه جهانی تربیت و نظام آموزشی اثرات مثبت و منفی فراوانی به جاي می گذارد .از جمله تعلیم و

گیري از این فرصتها و با شناخت بهتر که با بهره،پدید می آورد آموزشیشدن فرصتها و چالشهایی را براي نظام 

 در راستاي جهانی شدن پرداخت .ایران چالشها می توان به حفظ میراثهاي فرهنگی و اعتالي نظام تعلیم و تربیت 

این مقاله به منظور بررسی پیامدهاي جهانی شدن ، تعریف مختصر جهانی شدن ، مفهوم و ابعاد آن نیز مورد در

 .گرفته است توجه قرار

 یادگیري  –جهانی شدن ، آموزش و پرورش و جهانی شدن ، تعلیم و تربیت ، فرایند یاددهی  کلید واژه ها :

 

 مقدمه 

گذرد. اما، قدمت  جهانی شدن که هم اکنون دوران طفولیت خود را پشت سر گذاشته ، دیرزمانی نمیاز عمر رسمی

زیرا اولین فلسفه سنگ بناي خانواده، رهایی از من و ما  غیر رسمی آن با آغاز زندگی آدم و حوا همراه بوده است،

هاي جزئی در میان طوایف گوناگون ، گروهها و جماعات  ها با تفاوت یعنی انسجام و یکپارچگی بود که بعد شدن،

هاي آگاهی اجتماعی و تکمیل آنها به مرور زمان در  هایی که موجب ابداع نظریه بشري را بنیان نهاد. فلسفه

،آموزش و پرورش را برپایه اجتماعی شدن هاي پویایی گروهها ، وفاق همگانی و ساختارگرایی شده است زمینه

بنیان نهاد. امروزه جهانی شدن ، یکپارچگی ، تعمیم گرایی، سیستم باز، نظام آزاد جهانی ، بین المللی شدن ، نظم 

مکتوب و مدون، مدرج شده و مورد بررسی و نقد هاي  هاي متفاوت اما به مفهوم یکسان در فرهنگ نوجهانی با واژه

گیرند.در نظام آموزش کشور نیز مفاهیمی نظیر یادگیري  پردازان جهانی قرار می و مباحثه نظریه سازان و نظریه

اي، ارائه به هنگام آموزش و پرورش و ایجاد برابري آموزشی  ، ارتباط آموزش و پرورش با نهادهاي حرفه مداوم

                                                   
1 دانشگاه کاشان،گروه علوم تربیتی،کاشان،ایران ،   -    abbasshekari45@gmail.com    
2 دانشگاه کاشان،گروه علوم تربیتی،کاشان،ایران ،  -  layladehghankashani@gmail.com 
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 ( 1161)بابا زاده ، .اد، جنس ، فرهنگ و قومیت به طور جدي مطرح است نظر از نژ صرف

چشم اندازهایی را براي جهانیان به ارمغان آورده است که بر زندگی انسان تأثیر گذاشته است، به ،فناوري اطالعات

و اتصال ها سوق داده است. کسب آگاهی، تحصیل دانش  اي که بیشتر فراگیرندگان را به سمت رایانه گونه

اطالعات، مهارت آموزي و تجدیدنظر در نگرشها را با استفاده از سیستمهاي اطالعاتی معاصر تسهیل و تسریع 

ها در زندگی بشر ، جهانی شدن آموزش، تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد اطالعاتی و دانش  کرده است. نفوذ رایانه

اطالعات در فرایند مدیریت سازمانها به ویژه ، مدیریت دهد، مبادله  محور را در آینده بسیار نزدیکی نوید می

آموزشی مرزهاي جغرافیایی را از بین برده و جهان پهناور را با آن همه تضاد و شگفتی به هم نزدیک کرده است . 

نظامهاي اطالعاتی از لحاظ تولید خدمات و کاال، بازاریابی و توزیع ، تغییرات شگرفی را در گیتی به وجود 

یابد، در  موزش رسمی گسترش می اند. بدون شک دانش و اطالعات که از طریق ارائه محتوا و راهبردهاي آ آورده

ها با فراهم کردن فرصت الزم براي تمرین و کسب  تولید و تربیت نیروي انسانی و توسعه پایدار موثر است. رایانه

 د.دهن اي یاري می دانش بشري و پرورش دانش آموزان به آموزش مدرسه

هاي زندگی بشر هرگز به این اندازه نبوده است. در این قرن، اطالعات و  سرعت چرخه نظام اطالعاتی در طول دوره

اندازهایی نظیر آموزش مشاغل با چالشهایی مانند ایجاد  ارتباطات به حدي گسترش یافته که عالوه بر وحود چشم

شته است. علم و فناوري در عصر فراصنعتی با سه مدارس مجازي و کاهش نیاز به نیروي انسانی را در پی دا

 (.1160ویژگی تغییرپذیري، ریزسازي و سرعت از دوره صنعتی متمایز میشود )الودن ، 

پیامدهاي چالش برانگیز آن براي تعلیم وجهانی شدن»توان به  از جمله پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه می

-انقالب اطالعاتی،جهانی شدن( »1165،صرافاخوان« )عالیسازي آموزشجهانی ابعاد( »1162،سجادي« )تربیتو

جهانی شدن و ( » 1111) عصاره،«تدوین برنامه درسی ملی ایران جهانی شدن و( »1161،)باقري«تربیتوتعلیمو

 ( اشاره کرد .1161خسروي ، ابراهیمی ،« ) تعلیم و تربیت

ی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت است . مساله این است که جهانی هدف اصلی این پژوهش بررس

شدن از مباحث عمده تربیتی عصر حاضر بوده و تمام ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي جوامع بشري 

است که این پدیده را دستخوش تغییر قرار می دهد و بالطبع بر روي نظام آموزشی نیز بی تاثیر نیست لذا الزم 

مورد توجه قرار گیرد و پیامدهاي ناشی از آن بررسی وراهکارهاي الزم اندیشیده شود .بنابراین سوال اساسی که 

 مطرح می شود این است که  : 

 (جهانی شدن و پیامدهاي ناشی از آن بر تعلیم و تربیت چیست؟ 1

 آموزشی ایران کدام است؟ ( ابعاد و چالشهاي جهانی شدن )سیاره اي شدن ( بر نظام 2

 ( دیدگاه موافقان و مخالفان با پدیده جهانی شدن چیست؟ 1
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 روش پژوهش 

تحلیلی استفاده شده است . بنابراین نخست به شرح  –با توجه به ماهیت و کیفیت این پژوهش ، از روش توصیفی 

سپس دیدگاه موافقان ومخالفان ،شودمیتربیت پرداختهوابعاد جهانی شدن و پیامدهاي آن بر تعلیم،تعریف،ماهیت

 گیرد . و راهکارهاي برخورد با این پدیده مورد بررسی ، تحلیل و نقد قرار می

 یافته ها 

عنوان یک مفهوم در ادبیات مربوط به علوم اجتماعی، داراي تعاریف متفاوت و متعددي بوده و  شدن به جهانی

هاي  گر از پدیده و با توجه به برداشت، تفسیر و تعبیرهاي هر پژوهش دلیل اهمیت و گستردگی حوزه مفاهیم آن به

طور کلی در نظریاتی که چنین مفهومی را به  اجتماعی و تأثیرات محیطی، تفاسیر و تعاریف مختلفی دارد. اما به

دهایی جهانی واحد است که در آن، قید و بن  سوي یک جامعه شدن حرکت به کنند، جهانی انحاء مختلف مطرح می

رود و گویا عمدتاً یک جامعه و یک فرهنگ و تمدن در  که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می

 (1167بیات ،  )گیرد.  تعبیر دیگر، جهان فشرده شکل می سراسر سیاره زمینی مستقر خواهد شد و به

 

 تعریف جهانی شدن  

شدن جهان، مفهومی است  اي شدن یا سیاره جهانی»کرده است: طور تشریح شدن را این رابرتسون، مفهوم جهانی

عنوان یک کل، هم به وابستگی متقابل و واقعی که هم به فشرده شدن جهان، هم به تشدید آگاهی درباره جهان به

هایی از نظر رابرتسون، فرآیندها و کنش« کند. جهان و هم به آگاهی از یکپارچگی جهان در قرن بیستم اشاره می

جریان دارد. با  -هاییالبته با گسست -ها است کهبریم، قرن شدن را براي آن به کار می ه اکنون مفهوم جهانیک

 (1167این وجود، تمرکز بر جهانی شدن، موضوع جدیدي است. )شکاري ، 

به ایجاد  ها و جوامع کهشدن، عبارت است از برقراري روابط متنوع و متقابل بین دولت جهانی"گوید:  مک گرو، می

ها در یک بخش از نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندي که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت

)کومسا، "هاي دیگر کرة زمین داشته باشد. تواند پیامدهاي مهمی براي سایر افراد و جوامع در بخش می  جهان،

1165 :161) 

وتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه امور با ماهیت جهانی در علم معانی بیان جهانی شدن فرایند ک

   (RIZVI,2000) . است
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 شدن ماهیت جهانی -3-8

داند که به تراکم جهان، تشدید  را مفهومی می اي شدن جهان، آن و سیارهشدن جهانی  در تعریف"روالند رابرتسون"

واحد بدانند(، مکانیجهان را چونانمردم به این درک برسند که مثابه یک کل )یعنی آگاهی درباره جهان به

اي  پارچگی جهانی در قرن بیستم اشاره دارد؛که در چنین جامعه وابستگی متقابل در قلمرو جهانی و آگاهی از یک

ها خواهد  همان راحتی میان همسایه کنند، به برقراري ارتباط میان افرادي که به فاصله خیلی دور از هم زندگی می

 (1165بود.) افروغ، 

و افزایش امکان اثرگذاري بر تصمیمات ارتباطات جوامع با یکدیگرافزایش"اختالف تعاریف، ویژگی ي رغم همه علی

ي تأثیرپذیري اقتصاد  شدن درجه رو همراه با جهانی شدن، انکارناپذیر است. از این در معرفی جهانی "دیگر جوامع

تناسب میزان حضور  توانند به کمیّت ملّی بیشتر از عوامل خارجی است. البته جوامع میداخلی، فرهنگ بومی و حا

  گیري، قدرت، مهارت و فعالیّت تري نیز پیدا کنند؛ که کامالً به نحوه موضع جهانی، اثرگذاري بیش  فعّال در صحنه

 ( 1161نهاوندیان،  ) ها بستگی دارد. آن

گر نقش و تأثیر عوامل خارجی در امور داخلی کشورها در عصر  خوبی روشن هشدن ب تعریف آنتونی گیدنز از جهانی

هاي دور از هم  تقویت مناسبات اجتماعی جهانی که محل»گوید:  شدن می شدن است. وي در تعریف جهانی جهانی

گیرد و  ها فاصله دارد، شکل می دهد، که هر واقعه، تحت تأثیر رویدادي که با آن فرسنگ هم ربط می را چنان به

 ( 1155گیدنز، آنتونی ، «) برعکس

ي جهانی و پیوند  هاي اجتماعی در گستره توان بازسازي کامل روابط و کنش شدن را می ترین مرحله جهانی کامل

اي دانست. در چنین شرایطی هیچ حوزه محلّی و حتّی خصوصی و شخصی  فرد و جامعه در چنین گستره

نوعی تحت تأثیر تحوّالت محیط  ها نیز به ترین مکان ا حفظ کند و حتی دورافتادهتواند استقالل و انزواي خود ر نمی

 ( 1162محمدي،  گیرند. )گل جهانی خود قرار می 

  

 ابعاد جهانی شدن 

ها و ابعاد  توان از سایر مؤلفه شدن عمدتاً داراي ماهیت اقتصادي است اما نمی اگرچه بنابر برخی تفسیرها، جهانی

گیرد و با  شدن پروژه عامی است که ابعاد مختلف حیات انسانی را دربر می پوشید؛ چراکه جهانیشدن چشم  جهانی

توان اینگونه  را می ابعادوها ( این مؤلفه1167،اجتماعی همراه است. )بیاتونمودهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي

 برشمرد:
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 بعد اقتصادي

ها، به حداقل  زدایی در تجارت، کاهش مالیات آزادسازي تجارت، مقرراتسازي،  شدن اقتصاد،توأم با خصوصی جهانی

جهانی، مهاجرت کارگران، تحوّل در  هاي چندملیتی، گسترش مراکز مالی رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکت

جازي باشد. )ح ارزش اقتصاد به تجارت اطالعات و نه تجارت مواد، می  ي ارتباطات و وابستگی حمل و نقل و شبکه

،1162) 

 

 بعد سیاسی

هاي فراملّی است.  ها و سازمان ها و افزایش نقش و اقتدار شرکت ملت- شدن، کاهش نقش دولت وجه سیاسی جهانی

ها بر  تدریج کنترل، مدیریت و اختیارات خود را از دست داده و نظارت آن هاي ملّی به در سیاست جهانی، دولت

ویژه  هاي فراملّی و به ها و سازمان ها از طریق پیوستن ارادي به شبکه شود. دولت رنگ می نیروهاي داخلی کم

سازمان تجارت جهانی، مبادرت به تضعیف درونی خود کرده و تسلط کشورهاي مرکزي بر خود را افزایش 

 ( 1165دهند. )افروغ ، می

 

 بعد اجتماعی

مسایل مشترک جهانی، همگی از شدن الگوهاي زندگی و  ها و صنعت توریسم، جهانی گسترش سریع مهاجرت

 ( 1167شوند. )بیات ،  شدن اجتماعی محسوب می نمادهاي جهانی

 

 بعد فرهنگی 

و بستر فرهنگی زندگی اجتماعی   است که هرگونه محدودیتو عواملیي فرایندها در برگیرندهشدن فرهنگی جهانی

ي جهانی  و گسترش فرهنگی خاصّ در عرصه گیري بیان دیگر، شکل دارد. به کند یا از میان برمی را تعدیل می

  هاي فرهنگی را به چالش گونی فرهنگی را در جهان پدید آورده و همه خاصّ است. این فرایند، موجی از هم

آورد؛  هاي جهانی در دنیا به گردش درمی شده را با رسانه یک فرهنگ مصرف جهانیسازي فرهنگی جهانیطلبد. می

اي غرب، فرهنگ غربی خواهد بود و از  توجه به برتري علمی، فنّی و تکنولوژیکی و رسانهکه امروزه آن فرهنگ، با 

 ( 1167شود. )گل محمدي ،  هاي تجدّد غربی به تمامی دنیا صادر می ها و ارزش این طریق، شاخصه

مک جهانی شدن با انتخاب رویه تکثرگرایی در حوزه فرهنگ، دین و سنت، به تضعیف موقعیت این مقوالت ک

ترین  .برخی از عمدههایی هم نایل شدند نموده است. اما دین و تربیت دینی در عرصۀ جهانی شدن، به فرصت

 شدن است عبارتند از: هاي تربیت دینی که ناشی از جهانی چالش
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 هویت کردن جوامع پذیرا؛ هاي فرهنگ غرب و بی هجوم ضدارزش  -1

 ترویج پلورالیسم فرهنگی و دینی؛  -2

 جویی؛ ج افکار لیبرالیست و لذت طلبی و کامتروی -1

 گرایی و پرستش علم؛ علم  -4

 گرایی و شک و تردید در اصول؛ نسبیت  -7

 گریزي و انزجار از دین؛ دین  -7

 ربط دانستن دین و دنیا؛ سکوالریزاسیون و بی  -5

 رنگ کردن تعلیمات وحیانی؛ کم  -6

 :کردن تأثیر پدیدة جهانی شدن، باید دو کار را دنبال کرد گرن در این ارتباط و براي خنثی کردن و یا کم

 . مواضع مختلف را نیز شناسایی کرد و به تحلیل اوضاع پرداخت. به طور مشخص سه نوع موضع وجود دارد  -1

مقاومت و مخالفت؛ تسلیم و انفعال؛ تعامل سازنده و نقادانه با پدیدة جهانی شدن؛ یعنی جذب عناصر مثبت و نقد 

 .اصر منفیعن

در تأیید موضع سوم و عمل بر اساس آن، به خالقیت و ابتکاراتی نیز دست زد تا شرایط اجتماعی موجود  -2

 کمترین تأثیر را بر تربیت دینی و نقش دین در الگو دهی به جامعه داشته باشد. از جمله :

حور در نظر گرفت و در پی رهبري و ابتکار در سطح فراملی؛پدیدة جهانی شدن را به منزلۀ هدفدار و سوژه م  -1

 .مدیریت و هدایت هدفمند این پروژة جهانی بود

هاي تربیتی  رو، برنامه این ابتکار در سطح ملی؛ باید جهانی شدن را به مثابۀ فرایندي طبیعی در نظر گرفت. از -2

 .خاصی را براي هدایت جامعه طراحی کرد

ارزشی درونی و تأکید بر قید و بندهاي درونی براي فرار از فشار  ابتکارات در سطح فردي؛ تقویت معیارهاي  -1

 (1161) سلیمانی بشلی ،  .ناشی از تربیت متأثر از فرهنگ جهانی شدن

 

 تاثیر ابعاد جهانی شدن بر تعلیم و تربیت 

دهد. در بعد جهانی شدن در ابعاد سه گانه اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار می 

سازي مدارس،کاهش هزینه هاي عمومی براي تجهیز اقتصادي،گسترش دیدگاههاي نئولیبرالیسمی خصوصی

 و آموزش هاي فنی و حرفه اي اهمیت بیشتري پیدا می کند . مدارس، باعث عدم تمرکز در نظام آموزشی می شود

حکومت جهانی ، تناسب میان اهداف ،  محلی و ایجاد –در بعد سیاسی، با کمرنگ شدن نقش حکومت هاي ملی 

محلی کاهش می یابد و آموزش ها شکل جهانی یافته و  –محتوا و روش هاي تربیتی با نیازهاي جامعه ملی 
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تربیت شهروند جهانی در اولویت برنامه هاي نظام تعلیم و تربیت قرار خواهد گرفت . عالوه بر این ، شناخت سایر 

 رت می یابد .فرهنگ ها و زبان ها نیز ضرو

بعد فرهنگی ، باعث نفوذ ارزش هاي فرهنگ هاي سایر جوامع در جامعه می شود . رشد پدیده مهاجرت باعث 

ایجاد کالس هاي چند فرهنگی و اهمیت یافتن یادگیري براي با هم زیستن و الزامات خاص آن که شامل 

حس مسئولیت و همکاري با دیگران است یادگیري شناخت خویشتن ، قائل شدن احترام براي دیگران و آموختن 

 (1161، می شود . )قاهري ،

 

 جهانی شدن و ضرورت تحول در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش جریانی منظم و مستمر است که هدف آن کمک به رشد همه جانبه پرورش یابندگان در جهت 

کسب هنجارهاي مورد پذیرش جامعه است و این مقوله از طریق آموزش ایجاد می شود . امروزه نفوذ فن آوري 

ین ترتیب الگوهاي سنتی هاي جدید اطالعاتی روابط ساده معلمی و شاگردي را دگرگون ساخته است . به ا

 یادگیري متحول شده اند وکاربران با حجم گسترده اي از اطالعات و دانش مواجه هستند . 

در حال حاضر بسیاري از کشورهاي پیشرو در زمینه ارتباط از راه دور ، در حال ایجاد و راه اندازي مدارس ، 

ستند . آنچه مسلم است آموزشهاي مجازي دانشگاهها و کالس هاي مجازي یا توسعه نظامهاي سنتی خود ه

 (1112فرصت مناسبی براي ظهور و بروز استعدادها ، خالقیت و نوآوري ها خواهند بود . )صبوري خسروشاهی ، 

رو شده و ضرورت تغییر در ساختار اي روبهدر حال توسعه با چالشهاي عمدهاکثر کشورهاي،از لحاظ آموزشی

آشکار شده است . چالش هایی نظیر ضرورت آموزش مداوم و ایجاد جامعه اي در حال آموزشی آنها بیش از پیش 

یادگیري ، استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی در تعلیم و تربیت و ضرورت ایجاد مهارت هاي جدید در 

کار گروهی ، دانش آموزان براي زندگی در قرن بیست و یکم )مهارت هایی چون انعطاف پذیري، آمادگی براي 

 ( 1161، قاهري)جمله هستند.از اینتحلیل نقادانه(وتجزیهتواناییوالکترونیکوفنیصدر،سوادخالقیت،کارآفرینی،سعه

البته تغییر و اصالح آموزش و پرورش منطبق با منطق جهانی شدن نیازمند اقداماتی است که خود دال بر تاثیر 

دن است، از جمله: اصالح هدفهاي کلی و هدفهاي عینی در برنامه درسی، پذیري آموزش و پرورش از جهانی ش

بسط محتواي آموزش جهانی به آن اندازه که در برنامه درسی منعکس شود،تقاضا براي برنامه درسی آموزش 

،حرکت به سوي   (Hendrix.1998 :28)جهانی براي گروههاي درون مدرسه اي و گروهاي اجتماع بیرونی

ام العمر براي همه،حرکت به سوي آموزش از راه دور و یادگیري پراکنده و حرکت به سوي نهادینه یادگیري ماد

  .( Brunne .2000 :145) کردن استفاده از شبکه هاي ارتباطی در آموزش و پرورش
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 شدن در آموزش و پرورش دیدگاه موافقین جهانی

گردد و در  ا از نظر مبادالت اقتصادي و فرهنگی میشدن باعث نزدیکی بیشتر کشوره این گروه معتقدند که جهانی

هاي علمی، فرهنگی، ورزشی و هنري نیز خواهد شد. در دیدگاه  نتیجه موجب همکاري و رقابت جهانی در زمینه

هاي جهانی است. افراد باید آموزش ببینند تا اي براي شرکت در فعالیت جهانی، آموزش و پرورش به عنوان وسیله

گردد. از نظر  المللی موفق باشند و این اهداف، امري فراتر از موفقیت اقتصادي قلمداد می هاي بین رصهبتوانند در ع

پذیرد.  ها گردد که در درون مرزهاي ملی صورت میتواند منجر به نوعی ترکیب فرهنگ شدن می جهانی  این گروه،

هاي آموزش و  یکی از ارزشمندترین درسهاي فرهنگی توانایی زندگی کردن، فهمیدن و ارزش گذاردن بر تفاوت

       توان آن را برآورده ساخت. پرورش است که در دیدگاه جهانی می

المللی باشد که در آن  تواند به صورت ملحق شدن به یک سیستم آموزشی بین شدن می یکی دیگر از اشکال جهانی

که  IBOتوانند از یک برنامۀ آموزشی هماهنگ برخوردار باشند. مانند مؤسسۀ  مدارس کشورهاي مختلف دنیا می

اي از این مدارس مشترکاً  دهد. مجموعه بیش از هزار مدرسۀ ابتدایی و راهنمایی را در سراسر دنیا پوشش می

هاي آموزشی  سازي برنامه المللی باعث غنی هاي بین هاي آموزشی ملی به برنامه معتقدند که تبدیل برنامه

با این وجود بسیاري از کشورها چندان تمایلی به وارد ساختن آموزش و پرورش خود در  کشورشان شده است.

دانند. )صبوري  هاي ملی و قومی خود نمی را ابزاري براي اعمال سیاست حیطه جهانی ندارند؛ چرا که آن

 (1112خسروشاهی و دیگران ، 

از نگاه موافقان،جهانی شدن موجب برتري یافتن آداب و سنن می شود ، چرا که در این عصر در نتیجه داد و ستد 

خصوصی به وضعیت جهانی بدل شده که ، گفتگوها و مناظراتی که وجود دارد آداب و سنتها از حالت اقلیمی و 

موجب پویایی و بالندگی آن است و ارزش هاي محلی امکان تجلی بیشتري در کنار دیگر ارزشها و آداب می یابند 

. اگر مخالفان جهانی شدن دنیاي تیره و تاري از این عصر ترسیم می کنند که در آن فقر ، جنایات سازمان یافته ، 

-، مدینه فاضله را متصور هستند کهي هاي اخالقی و اجتماعی گسترش می یابد ، موافقانبیکاري و دیگر ناهنجار

. عصري که موجب رهایی کشورهاي جهان سوم از نظام هاي غیردموکراتیک آیدنتیجه جهانی شدن پدید میدر

 (1161صالحی امیري و دیگران ، )شده و جامعه مدنی بین المللی ایجاد می گردد .

 

 شدن در آموزش و پرورش مخالفین جهانی دیدگاه

شدن سعی در ایجاد عالیق مشترک براي کسانی دارد که طرفدار آموزش  این گروه معتقدند: در حال حاضر جهانی

اي از دنیا که زندگی کنند باید بتوانند فرزندان خود  و پرورش دولتی هستند. افرادي که براین باورند در هر منطقه

گیري امکانات  اعتقاد دارند برابري در بهرهکسانی کهند و از امکانات آموزش عمومی بهره گیرند.را به مدرسه بفرست
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پذیر است؛ چراکه بودجۀ آن توسط دولت تأمین شده و براي  آموزشی تنها در سایه آموزش و پرورش عمومی امکان

حبان پول و سرمایه نباشد. اما گردد. آموزش و پرورشی که دموکراتیک بوده و مخصوص صا همه یکسان ارائه می

مرز شدن و یگانگی  بی کنند که با مطرح نمودن نتایجی نظیر یکپارچگی اقتصادي، میشدن، تصور طرفداران جهانی

 توانند منشأ عالئق مشترک باشند. فناوري کشورها و غالب بودن ایدئولوژي نئولیبرال می

از پیدایش دیدگاه جهانی تاکنون الحاق آموزش و پرورش کنند که  طرفداران آموزش عمومی و دولتی اظهار می

 -هایی که اساساً تجاري پذیر بوده است. طرح المللی امکان هاي بین کشورها به ساختار جهانی تنها در قالب طرح

ا، هاند. این طرح ریزي شده گذاري طرح المللی بازرگانی و سرمایه هاي بین بازرگانی هستند و با هدف برقراري توافق

هاي آموزشی به پرورش نیز پرداخته و عالوه بر اینکه در مورد سیاستوبا وجود ماهیت تجاري خود به آموزش

 ( 1112،دیگرانوخسروشاهیباشد.)صبوريمینیزانگیزي شبههوشده،داراي نقاط مشکوکگیري تصمیمنامطلوبیطور

نئومارکسیستها و بنیادگرایان اسالمی قرار دارند . به اعتقاد مخالفان ، هادر میان مخالفان جهانی شدن مارکسیست

این فرایند اگر امپریالسم آخرین مرحله سرمایه داري باشد ، جهانی شدن آخرین مرحله امپریالیسم است . این 

می کنند  عده جهانی شدن را ابزار رشد سرمایه داري و ایدئولوژي منعکس کننده اراده سلطه جویی بر جهان تلقی

 . به تعبیر آنها جهانی شدن ، غربی سازي و ظهور سرمایه ساالري و ترجمان نوینی از استعمار کهن است .

دلیل دیگر مخالفان ، نگرانی آنها از نابودي آداب و سنن ملی و بومی حاصل از فرایند است . به نظر این دسته 

یافت می کند و ارزش هاي بومی آن در برابر ارزشهاي جهان سوم به گونه اي یکسویه تولیدات فرهنگی غرب را در

 (1161جدید قرار گرفته و مغلوب آن می گردد . ) صالحی امیري و دیگران ، 

 

 جهانی شدن و آموزش و پرورش)فرصتها و تهدیدها(

ا و جهانی شدن در همه ابعاد آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگیه

آثار این فرایند بر آموزش و پرورش یکی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت می باشد. در این میان می توان 

به پیامدهاي اقتصادي جهانی شدن براي نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهاي فنی و حرفه 

سیاسی جهانی شدن از جمله کمرنگ شدن نظارت و  اي و استفاده بیشتر از تکنولوژي اطالعات ،و پیامدهاي بعد

تسلط دولت و حکومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهاي بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب 

و کمرنگ شدن ویژگیهاي بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهاي دینی در برنامه هاي درسی مدارس 

وان به برقراري ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهاي اشاره کرد. از طرفی می ت

براین دیدگاه جهانی شدن فرصتها و چالشهایی را براي نظام تعلیم و پیش روي تعلیم و تربیت اشاره کرد. بنا

ه حفظ میراثهاي تربیت پدید می آورد. که با بهره گیري از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها می توان ب
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 فرهنگی و اعتالي نظام تعلیم و تربیت در راستاي جهانی شدن پرداخت .

 فرصتهایی که جهانی شدن براي تعلیم و تربیت ایران بوجود می آورد عبارتند از :

 استفاده از جدیدترین اطالعات در آموزش و پرورش ایران-1

  سازماندهی  هاي مهارت  نیازمند آموزش  هستندکه  اي یافته  سازمان  عضو جامعه  و یکم  بیست  قرن  آموزان دانش

ها و  مشی  خط  در تنظیم  از آن  گیري و بهره  فناوري  رشد درک  در راستاي  و غیر رسمی  رسمی  گروههاي

  هاي مشی  را با خط  خودشان  زندگانی  برنامه  دند کهنیازمن  آتیه  باشند. شهروندان  می  آموزشی  هاي سیاست

از   اثر بخشی  و اعتالي  آموزشی  ایجاد برابري  به  ، کمک یادگیري  کیفیت  ارتقاي  اصول  سو و رعایت  از یک  نوگرایانه

رند، به راحتی نمایند. شهروندانی که توانایی تهیه لوازم مربوط به اینترنت را دراختیار دا  دیگر هماهنگ  سوي

توانند اطالعات روزآمد را از آن سوي جهان دریافت دارند ودر همان حال اطالعاتی نو تولید کرده و در اختیار  می

رسانی به شیوة جدید سبب  هاي الکترونیک جدید مرزها را شکسته است اطالع مخاطبان خود قرار دهند. رسانه

سازد منبع اطالعاتی خویش را تعیین کنند. و با افزایش  ا قادرمیهاي داخلی شده و افراد ر شکستن انحصار رسانه

سرعت اطالع رسانی و استفاده بیشتر از تکنولوژي پیشرفته ارتباطات باعث ایجاد فرصتهاي بیشتر و مناسب تر 

 (. 72: 1161جهت رسیدن آموزش و پرورش ایران به اهداف خود می باشد .)کرمی پور ،

 

 قی همکاري و تفاهم به عنوان هدف اصلی در تعلیم و تربیتاهمیت یافتن اصل اخال -8

از آنجا که در روند جهانی شدن ارتباطات گسترش می یابد و افراد از سراسر دنیابا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

ابد و و بیشتر در معرض شناخت و ارتباط با سایر افراد جهان قرار می گیرند لذا تفاهمات بین المللی ضرورت می ی

یادگیري براي با هم زیستن به عنوان یک هدف مهم در آموزش و پرورش در می آید.یادگیري براي با هم زیستن 

مستلزم یادگیري چگونگی ابراز خویشتن و برقراري ارتباط به شکلی موثر با دیگران است ، و نیز به معناي 

اري با دیگران است از این رو شناخت آموختن حس مسئولیت و سهیم کردن دیگران و مستلزم یادگیري همک

سایر فرهنگها و نحوه ارتباط با آنها ضرورت می یابد و می تواند به عنوان فرصتی در دست آموزش و پرورش ایران 

 (1161قرار می گیرد . )عالی ، 

 

 آموزش الکترونیکی -0

آموزش سنتی است . این نظام  آموزش الکترونیکی، تصویري از تکامل آموزشهاي مشارکتی و شخصی در مقایسه با

آموزشی به دلیل داشتن امتیازات زیاد میتواند ضرورت اجتناب ناپذیر و یک راه حل منطقی براي نظام آموزشی 

باشد.از جمله نکات مثبت این نوع آموزش می توان به رشد کیفیت آموزش و پرورش ,کاهش هزینه ها و امکان 
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اشاره کرد که همه این موارد باعث افزایش راندمانهاي آموزشی خواهد  پذیر شدن آموزشها و ایجاد مدارس مجازي

شد.آموزش و پرورش جمهوري اسالمی نیز می تواند از این امکان جدید آموزشی به عنوان یک فرصت مناسب 

براي بهبود کیفیت خود بهره گیرد.شکستن مرزهاي زمانی و مکانی از خصایص آموزشهاي الکترونیکی است که 

ایدي را نصیب نظام آموزشی ما می نماید، از جمله گسترش فعالیتهاي آموزشی همزمان در کشور،انتقال خود فو

،حذف روشهاي کم بهره آموزشی)روشهاي سنتی معلم محور(.  onlineسریع اطالعات در تمامی مدارس به صورت 

(Coghburn.2003 :123  ) 

 

 شکافت حلقه هاي بسته دانش  -4 

ثمرات مفید و فرصت ساز جهانی شدن براي تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی را شکافتن  شاید بتوان یکی از

مرزها و حلقه هاي بسته دانش و اصالح زوایاي معرفت شناختی آن دانست. یکی از محدودیتهایی که دانش 

دانش و اطالعات  آموزان در نظامهاي آموزشی دنیا از جمله ایران با آن مواجه هستند، عرضه الگوریتمی و هندسی

به آنهاست، آنگونه که سرشت نظام آموزشی یک کشوراقتضا می کند.البته اگر چه این یک حقیقت مسلم و حق 

ي خود تربیت نماید، اما این به مفروض براي نظامهاي آموزشی هر کشوري است که دانش آموزان را مطابق آرمانها

ت نیست.ورود به دنیاي فراخ معرفتی از جمله نیازهاي معنی هندسی کردن و محدود کردن نظام عرضه اطالعا

طالبان معرفت در عصر کنونی است که خود پیشرفتهاي عظیمی را در پی خواهد داشت و این همان فرصتی است 

که جهانی شدن در اختیار نظام آموزشی ما می گذارد.به عبارت دیگر جهانی شدن نظام عرضه هندسی و 

طالعات در مسیرهاي از قبل مشخص ، ثابت و تعریف شده( را به نظام عرضه الگوریتمی اطالعات)عرضه ا

 (1161دیالکتیکی اطالعات تبدیل می کند. )عالی ، 

 

 آموزش زیست محیطی -1

زیست انسان  عنوان عوامل تهدیدکننده محیطزیست یک مسئله جهانی تلقی شده و آنچه به امروزه بحران محیط

ها، افزایش جمعیت، نابودي  ها، کاهش منابع طبیعی نظیر جنگل : افزایش آلودگیشود بسیارند از جمله مطرح می

محیطی چیست و آموزش  هاي زیست الیه اوزن و... معهذا این مسئله که نسبت آموزش و پرورش با بحث

ها در مدرسه و در کالس درس کجاست؟ زیست از کجا و چه زمانی باید آغاز شود؟ جایگاه این آموزش محیط

توان از افزایش  زیست به وجود آورده کدامند؟ و چگونه می زیست و خطراتی که انسان براي محیط الت محیطمشک

هاي بیشتري را براي نظام  هایی است که نیاز به آموزش را بیشتر ساخته و مسؤولیت آنها جلوگیري کرد؟ موضوع

-اند این آموزش هنگام سعی کردهریزي به امهآموزش و پرورش ایران به همراه آورده است. کشورهاي پیشرفته با برن
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 (1162:151ها را به خانواده، مدرسه و کالس درس بیاورند. )سرکارانی، 

هاي آموزشی و درسی و حتی آموزش خانواده وارد شود و  در ایران هم باید این مباحث به شکل جدیدي در برنامه

طور آموزان را به هاي یادگیري که دانشرار گیرد. فرصتهاي یادگیري در اختیار کودکان و نوجوانان قاین فرصت

ها را به طوري که یک مادر هم بتواند این آموزشعینی با این مسائل آشنا و جامعه را متوجه این مباحث سازد. به

 فرزندانش منتقل کند.

 

 ساالري و مشارکت اجتماعی حقوق شهروندي، مردم -6

ی خیلی اهمیت دارد، دموکراسی، مدنیت و نقش آموزش و پرورش در آن و المللموضوعی که امروزه در سطح بین

عبارت دیگر نسبت انسان با جامعه، جامعه با مدرسه و باالتر از نقش و حقوق انسان در جامعه و مدرسه است. به

 آن نسبت جوامع با یکدیگر و نقشی است که آموزش و پرورش در این میان دارد.

-حوزه مطرح است بحث مشارکت انسان در جامعه است. مشارکت در اداره جامعه، فعالیتبحث دیگري که در این 

هاي سازنده دارد. مشارکت هاي خاص و نگرشهاي مدنی و مطالبه حقوق شهروندي نیاز به شناخت الزم، مهارت

ورش نقش آموختنی است و باید آن را از همان کالس درس و خانواده بیاموزیم و تمرین کنیم. آموزش و پر

اي در آموزش و تمرین این مشارکت در میان کودکان دارد. به عالوه مشارکت تنها در سطح خانواده، منطقه  ویژه

ها در کند نیست، بلکه هنگامی که این مهارت یا محل جغرافیایی خاصی که انسان در آن متولد شده و زندگی می

المللی ارتقا  منطقه و... خارج شده و به سطح ملی و بین گیرند از سطح خانواده، محل زادگاه، ها شکل میانسان

 یابد. در واقع این همان چیزي است که دنیاي امروز به آن نیازمند است. می

ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزش و پرورش موضوع دیگري است که آموزش فناوري نوین به

گیري از  عنوان یک بحث نو مطرح است، بهرهرو است و آنچه در اینجا بهو پرورش در قرن بیست و یکم با آن روبه

 یادگیري است. -فناوري نوین اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی

استفاده از فناوري ارتباطات در آموزش و پرورش بدین معنی است که ما باید این فناوري را به کالس درس آورده 

اي پیدا کنند. )سرکارانی،  این فناوري نگرش سازندهبهآموزان نسبت هره گیریم تا دانشو در فرایند یادگیري از آن ب

1162 :162) 

 

 تهدیدها

 ورود رایانه به آموزش و پرورش -1

 شدن دارخدشه جامعه، از آموزان دانش شدن منزوي: از عبارتند دارد تربیت و تعلیم به رایانه ورود که خطراتی 
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 و تعلیم شدن قالبی حد از بیش و انسانی هايارزش آموزش گرفتن قرار خطر معرض در آموز، دانش و معلم رابطه

 (1161)صبوري خسرو شاهی ،   .تربیت

 اینترنت -2

جاي آن است. آموزان و دانشجویانی که با اینترنت سرو کار دارند، کاربرد نابهترین کار براي دانشامروزه آسان

 با و پیدا، را مطالب وجوگرجست موتورهاي از استفاده با و انتخاب را هایی واژه خود تحقیق مورد موضوع از  آنها

 را تحقیق اینترنت، شبکه  دهند. عنوان تحقیق ارائه میبه چیزي هم، کنار مختلف منابع از مطالب  دادن قرار

 و تصاویر فراوان، منابع نیز و کندمی ارائه را شماريبی نتایج چون. دهد می نشان هست، که آنچه از ترساده بسیار

 (1161)صبوري خسرو شاهی ،  کند.ب را به سهولت و سرعت بر روي صفحه نمایشگر پدیدار میمطال خالصه

 کاهش ارزش زمان گذشته و افزایش ارزش زمان حال -1

باشد.  دارا می «زمان گذشته» اي است که العاده در نظام آموزشی سنتی جامعه ایران، ارزش فوقاز جمله اصول مهم

آموز و صاحبان  شود و پیوسته افراد بزرگتر را درس یاد می «تجربه» عنوانها، از این ارزش بههمواره در گفتمان

تجربه دانسته و سعی بر این است که با استفاده از تجربه ایشان، بر دانش خود بیفزایند. این تلقی، اصول نظري و 

 شود. از آن یاد می «ادب تحصیل»عنوانساخته که معموالً به عملی خاصی را در نظام آموزشی حاکم

هاي نوین آموزشی، به شدت این اصل را  این در حالی است که تحوالت رخ داده در عرصه فناوري و روش

دستخوش تحول ساخته است. امروزه یک جوان با استفاده از امکانات آموزشی و ارتباطی، به حجم باالیی از 

یابد و در  به شدت کاهش می« شده ارزش زمان تجربه » شود که یابد و این چنین می دست میاطالعات و دانش 

شود؛ چرا که جوان امروزي خود را نیازمند تجربه نسل قبل ندیده و احساس  نتیجه ادب پیشین نیز متحول می

پیشین است. با توجه به  هاي نسل مراتب بیشتر از دانستههایی دست یافته که به ها و دانش کند به توانمندي می

سرعت فزاینده رشد امکانات جدید آموزشی و ارتباطاتی در جامعه ما، این تحول در حال وقوع است. پس باید 

آموزان در راه هستند که تصور و تلقی متفاوتی از زمان گذشته دارند و  توجه داشت که نسل جدیدي از دانش

 (11: 1161پیشین را داشت. )افتخاري،  توان از آنها توقع ادب تحصیلی بنابراین نمی

 سوادي مدرن پدیده بی -4

هاي مادي و انسانی موجود  افزایش جمعیت خواهان دسترسی به اطالعات و کسب مدارج عالی علمی، محدودیت

هاي سنتی   شود که همچنان روش بر سر راه تأمین این نیازها و تحول فزاینده تغییرات اجتماعی، مانع از آن می

توان به  گویی به نیازهاي جهانی معاصر مورد توجه قرار گیرند. در این خصوص می زش بتوانند براي پاسخآمو

هاي الکترونیکی اشاره نمود، که  هاي مجازي و استفاده از روش هاي نوینی همچون: دانشگاه  پیدایش پدیده

عنوان مثال در بحث است. به متأسفانه مشارکت و سهم ما در طراحی یا کاربرد این مقوالت بسیار پایین
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ها مانند: تهران، صنعتی شریف و شیراز، اقدامات محدودي صورت  در برخی از دانشگاه"آموزش الکترونیکی" مهم

توان  پذیرفته است و درصد بسیار ناچیزي از کل نظام آموزشی ما را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، می

همین ایم و به و غیرکارآمد وارد عرصه پیشرفته آموزشی در عصر اطالعات شده هاي سنتیادعا کرد که ما با روش

دلیل نه توان جذب تمامی عالقمندان داراي استعداد را داریم و نه امکان آموزش مناسب به معدود افرادي که 

ر دستیابی منظوباشد که به هاي علمی می کنیم. نتیجه این مهم، پیدایش پدیده منفی مهاجرت سرمایه جذب می

شوند. الزم به ذکر است که استمرار این فرایند، در آینده  به علوم و دانش موردنظرشان راهی کشورهاي دیگر می

 (17: 1161سوادي در کشور شود. )افتخاري،  تواند، منجر به بروز اشکال نوین و مدرنی از بی می

 هاي ناهمسان پدیده آموزش -7

ها و متون آموزشی منجر به آن شده که بسیاري از کشورهاي  محصوالت و روشهاي ارتباطاتی، تنوع  رشد فناوري

یاد شده که در اثر آن بخشی از  «هاي ناهمسان آموزش» در حال توسعه به ویژه ایران دچار معضل و پدیده

باشند، به واسطه دسترسی  آموزان در حالی که در درون یک نظام آموزشی رسمی واحد در حال تحصیل می دانش

شوند. آموزشی  مند می هاي دیگري نیز بهره صورت غیررسمی از آموزشبه امکانات تازه )به ویژه شبکه اینترنت(، به

باشد. این ناهمسانی بین این دو فضا،  که چون جامعه مورد نظر در آن نقشی ندارد، با آموزش رسمی، همسان نمی

 ( 1161)صبوري خسرو شاهی ،  رد نماید.تواند لطمات جبران ناپذیري به نظام آموزشی ایران وامی

 عدم همراهی ذهنیات با عینیات -7 

آموزي تا دوازده سال ادامه  آموزش و پرورش رسمی کشور بر محفوظات تکیه دارد و این روند براي هر دانش

رسد.  ینم «عین» است و به مرحله «ذهن» شود، تا مرحلههایی که طی این مدت اریه می یابد لذا اغلب آموزش می

اي جز   ها، نتیجه ها و واقعیت هاي تئوریک با تجربه و تماس نیافتن آموزه «عینیات» با «همراهی ذهنیات» عدم

عبارتی آموزش و پرورش رسمی ایران، آموزان با دنیاي پرتنوع و فعال بیرونی ندارد. به سازي دانش بیگانه

آموزان برخاسته از این نوع نظام آموزشی، در  لذا دانشسازد  آموزان را با فرایندهاي اجتماعی درگیر نمی دانش

 (71: 1161رویارویی با موج فرهنگ جهانی دچار انحرافات فکري خواهند شد. )بیات، 

 تک فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگهاي بومی : -5

ملی،   کند. هویت می  ها را قابل شناسایی ملت  که  است  ویژگی  باشد آن می  هویت  از مفهوم  منتج  که  ملی  هویت

  جمعی  شده  تعریف  یا مفاهیم  مفهوم  حول  مشترک  بر آگاهی دیگر با تکیه  از ملت  ملت  یک  تفکیک  براي  ابزاري

ندارد   گیري شکل ملی، امکان  وجود نیاید، هویت  به  خود از دیگري  تفکیک  براي  مشترکی  آگاهی که  و تا زمانی  است

له جهانی شدن مسئله نگران کننده ،رشد تک فرهنگی  است ، فرهنگی که از سوي رسانه هاي .در ارتباط با مقو

جهانی غرب و شبکه هاي روابط عمومی آنها تبلیغ می شود ،فرهنگی که به مردم دیکته میکند که چه بپوشند 
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 (. yang,2002 : 14،چه بخورند ،چگونه زندگی و چگونه فکر کنند )

 بوط به تربیت دینی در ایران : تهدید روندهاي مر -6

  هویت  دهد. این می  را شکل  مسلمانان  از هویت  مهمی  بخش  اسالم  ارزشی  و نظام  دینی  باورهاي  اسالمی  در جوامع

از   بخشی  اسالمی  و باورهاي  دین اینکه  در اصل .گردد  می  تعریف  و دینی  اعتقادي  مرزهاي  در درون  ناخواه خواه

  هر چند تفسیر پلورالیستی  نکته  این  نظر وجود دارد. با پذیرش  دهد اجماع می  را تشکیل  اسالمی  جوامع  یتهو

  و زدودن  شدن  در فرایند جهانی  مطرح  با هویت  تعارض  نوعی  را اتخاذ نماییم. باز هم  از اسالم  مطلق

  و اندیشه  اسالم  به  نسبت  شدن  جهانی  بخش  آورترین لشداریم و احتماال چا جوامع   و مذهبی  اعتقادي مرزهاي

  اجتماعی  دیگر ساختارهاي  به  نسبت  فرهنگ  زیربنایی  از نقش  امر ناشی  است. این  و اندیشه  دینی، خود فرهنگ

  جامعه  دینی  و باورهايارزشی، هنجارها  از نظام  متشکل  از فرهنگ مهمی  دیگر بخش  سوي از و  است

  ( 155:  1151است)براندا،

در مواد آموزشی،   پنهان  ایدئولوژیک  اسالمی، ابتدا عالیق  استقرار تربیت  آموزش و پرورش در جهت  بنابراین

ها  ارزش  بر مبناي  ساخته و سپس  پنهان را شفاف  برنامۀ  تعبیري  و به  آموزشی  تدریس، عناصر فضاهاي  هاي روش

  از تربیت  جدیدي  نظام  تدوین  می سازد و به  متحول  اسالمی  ایدئولوژیک  عالیق  آنها را در جهت  اسالمی  و اصول

  براي  و انسانی  مادي  فراوان  هاي هزینه  صرف  امر مستلزم  این  گرچه  که  پیداست  می نماید. ناگفته  اقدام  دینی

  (155:  1151 گریزناپذیر است)باقري،  ولی  و اجراست  ریزي برنامه

 تاثیر بر زبان و آموزش آن: -1

خواهد خود را به همۀ )فرهنگ( کشورها از  هاي الکترونیکی جدید، غالباً زبان انگلیسی سلطه دارد و می در رسانه

اي و اینترنت در جاي خود  هاي ماهواره جمله ایران تحمیل کند. نفوذ و گسترش زبان انگلیسی از طریق تلویزیون

 (. p.Hinchcliff.2000:123ترین تهدید علیه زبانهاي ملی و محلی قلمداد شود) مهم تواند می

از آنجا که تمامی کانالهاي ارتباطی دنیا و رسانه هاي جهانی تنها به چند زبان خاص تعلق دارد و سایر زبانها براي 

باط با این زبانها هستند، لذا این مهم ارتباط برقرار کردن به افراد مختلف در گوشه و کنار دنیا ملزم به برقراري ارت

می تواند تهدیدهاي عمده اي را براي زبانهاي دیگر از جمله زبان فارسی ایجاد نماید به طوریکه به مرور کارایی 

خود را از دست داده و رو به زوال نهد از این رو برنامه ریزان خصوصا سازمانهاي آموزشی باید تالش بیشتري را 

 (1161)عالی،وده تا زبان فارسی نیز جایگاه خود را بیابد و کاربردهاي بیشتري داشته باشد . وقف این مهم نم

 آموزشها و کالسهاي چند فرهنگی :  -10

شماري  هاي بی المللی دارد. انسان شود، غالباً مخاطبان فراملی و بین میعرضهوها تولید  رسانهدومدر عصرکهاطالعاتی

رسانی فرهنگ  کنند. به همین جهت این شیوه اطالع تبادل اطالعات میوکرده ارتباط برقرار” اه غریبه“و”دیگران“با 
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اندک بیش از آن که خود را متعلق به  کنندگان( اندک کند و مخاطبان )مصرف و غربی( را ترویج می  خاصی )جهانی

لی خواهند نامید. در همین راستا المل قوم، فرهنگ و کشور خاصی بدانند،خود را انسانی با تابعیت جهانی و بین

مهاجرت به کشورهاي مختلف زیاد شده و این پدیده هر چند باعث شناخت بیشتر سایر فرهنگها و آشنایی بیشتر 

انها می شود ولی چالشی را به عنوان آموزش ,مدارس و کالسهاي چند فرهنگی ایجاد می نماید که خود این 

زش و پرورش ایجاد نماید. از جمله نیاز به معلمینی توانا و آشنا با زبان و مطلب می تواند مشکالتی چند براي آمو

ویژگیهاي فرهنگی سایر کشورها و برنامه ریزیهایی جهت کاهش مشکالت ناشی از این سبک آموزش می باشد 

ه .همچنین این گونه آموزشها کیفیت را در نظام آموزش و پرورش کشورها تحت الشعاع قرار می دهد .هویت ک

یک مقوله فرهنگی ملی و محلیاست،به یک مقوله جهانی تبدیل می شود که این تبدیل خود محصول حضور در 

 (1161)عالی ، کالسهاي چند فرهنگی است. 

 

 پیامدهاي چالش انگیز جهانی شدن تعلیم و تربیت 

 برخی از چالش هاي جهانی شدن عبارتند از : 

 هستند .مسئولیت ها در حال تغییر و گسترش   -1

 مدیریت عمومی جاي خود را به شبکه اي از مدیریت داده است .  -2

 اطالعات از طریق مجاري غیر رسمی متعددي جریان پیدا می کند .  -1

 ابتکار عمل و خالقیت بسیار مهم تر از اطالعات است . -4

 ( 1161د . ) قاهري  ، به واسطه گسترش بازارها در فراسوي مرزها ، استراتژي ها نیز پیچیده شده ان -7

 از نظر سجادي اهم پیامدهاي چالش انگیز جهانی شدن تعلیم و تربیت عبارتند از : 

با ظهور رسانه هاي پیشرفته و تکنولوژي مدرن ، میزان کنترل مدارس بر آموخته ها و کیفیت و جهت  -1

 اهند بود .گیریهاي آموزش و تربیتی کاهش می یابد و مدارس رقباي جدیدي را شاهد خو

تضعیف نظامهاي آموزش محلی و ملی ، آن هم به خاطر حضور و غلبه کاالهاي فرهنگی و تولیدات آموزشی  -2

 نظامهاي سلطه در کشورهاي مختلف به سبب روند جهانی شدن تعلیم و تربیت . 

و در نتیجه  تصویري شدن شیوه هاي ارسال اطالعات و تضعیف شیوه هاي آموزشی مبتنی بر متنهاي مکتوب -1

 کاهش کنترل و هدایت نوع و کیفیت یادگیریهاي مورد نظر نظام هاي ملی و محلی .

جایگاه ممتاز دانشگاهها به عنوان محل اختصاصی براي تصمیم گیري پیرامون چگونگی آموزش و تدوین  -4

 محتواي درسی و سازماندهی رشته هاي تحصیلی ، تضعیف خواهد شد .

هر جامعه اي حدود معنایی و هویتی را براي نظامهاي آموزشی خود تعریف می کند . ظهور با توجه به اینکه  -7
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ملی دولتها و  –نهضت جهانی شدن دگرگونیهایی را در نظامهاي واحد خاص ) محلی یا ملی ( و ترتیبات سنتی 

 جوامع پدید می آورد .

 کاهش حضور عوامل انسانی در امر تعلیم و تربیت . -7

مهاي آموزشی به سمت تامین نیازهاي بازار آزاد در جهت سودآوري بیشتر و دامن زدن به قاعده هدایت نظا-5

 مصرف گرایی

کار مناسب براي شرکتهاي فراملیتی و تبدیل نظامهاي آموزشی به صورت مراکزي در جهت تامین نیروي -6

 اقتصاد سرمایه داري و القا نگرش سودمدارانه در مورد تعلیم و تربیت  .

 تغییر جهت گیریهاي برنامه تربیتی از حالت بلند مدت به کوتاه مدت . -1

به واسطه اجراي اهداف فرهنگی ، نظام تربیتی فاقد خصیصه نظارت و داوري سیاسی و اخالقی ملی و محلی  -10

 خواهد شد .

به زبان جهانی و  القا ضرورت پذیرش آموزش زبان واحد در بطن برنامه هاي آموزشی و تبدیل زبان انگلیسی -11

جهانی شدن مالک ارزیابی اعتبار مدارک آموزشی و تحصیلی ، بدون در نظر گرفتن معیارها و مالک هاي محلی و 

 ملی در تعریف و تنظیم محتواي آموزشی

با ظهور نهضت جهانی شدن زمینه برخورد بین فرهنگ ها و تمدنها پدیدار می گردد که بیشترین تاثیر را  -12

 ه هاي آموزش و پرورش دارد . روي برنام

هاي آموزشی محلی و ملی در نتیجه بی توجهی به اقتضائات اخالقی ، کاهش میزان اختیار تصمیم گیري-11

 (  1162ایدئولوژیک،دینی و علمی مورد توجه نظامهاي آموزشی ملی و محلی . )سجادي ، 

 

 رویکرد آموزش و پرورش در برابر چالش هاي جهانی شدن 

آموزش و پرورش در کشورهایی که در معرض جهانی شدن و تحوالت پدیدآمده از فناوري "عطاران : به نظر

 اطالعات هستند باید رویکردهاي زیر را برگزیند :

( تاکید بر جامعیت آموزش و پرورش : آموزش و پرورش باید تمامی زندگی آدمی را دربرگیرد. در جهانی که  1

فناوري در آن شتابان تغییر می کند و دانش به نحو روزافزون تولید می شود، آموزش و پرورش باید به بسط و 

 شکوفایی قابلیتهاي آدمی بپردازد. 

 مربیان و باشد دسترس در زمان و مکان هر در باید پرورش و آموزش:  پرورش و آموزش به فراگیر دسترسی (2

 دسترسی( درس کالس و تلویزیون و اینترنت طریق از) مداوم یادگیري به باید. باشند معرض در آموزش براي

 .  باشد داشته
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( تاکید بر تفکر نقاد: آموزش و پرورش باید تاکید خود را بر تفکر نقاد، ارتباط و حل مسئله معطوف سازد و صرفا 1

 به انتقال دانش و معرفت بسنده نکند؛ بلکه دانش آموزان را مهیاي برخورد با مسائل جدید کند. . 

جهانی باشد؛ شهروندان آینده نه تنها باید ( تربیت شهروند جهانی: آموزش و پرورش باید مهیاي پرورش شهروند 4

از تاریخ، فرهنگ و زبان خویش آگاه باشند، بلکه براي کار در جامعه جهانی، نیازمند دانش وسیع درباره تنوع 

 فرهنگ ها و مردم هستند. 

یی فراگیران ( تمرکز بر مفاهیم انتزاعی:برخی از چالش هاي دانش، تعلیم و تربیت و یادگیري در این دوره، توانا7

امروز براي آشنایی و کنارآمدن بیشتر با مفاهیم انتزاعی و موقعیتهاي نامعین است. امروزه بیشتر محیط 

دانشگاهی، دانش آموزان را با مسائل مهیا مواجه می کنند، آنگاه حل آن مسائل را از ایشان می خواهند. واقعیت 

ه مسائل به ندرت به وضوح تعریف می شوند. این خصیصه اقتصاد جهانی )مبتنی بر اطالعات و دانش( آن است ک

ی کند که جستجوگر مسائل باشند، اطالعات ضروري را گرد م آنهایی را که طالب شغل ارزشمند هستند، ملزم

 1161،عطارانآورند و تصمیم ها و گزینه هایی را انتخاب کنند که مبتنی بر واقعیتهاي نامعین پیچیده است. . )

:27) 

 امروز یادگیري محیط و تربیت و تعلیم اعظم بخش(: گسسته رویکرد مقابل در) گرایانه کل رویکرد از ادهاستف (7

ه رشته هاي علمی بسیار غیرقابل انعطاف تقسیم شده که بر واحدهاي گسسته تحقیق تاکید دارد، مع الوصف ب

کردهاي تحقیق بین رشته اي امر جامعه، نیازمند درک کل گرایانه درباره نظامهاي تفکر است. بدین سان روی

جامع تري از واقعیت پیچیده اي که اینک نظام جهانی با آن  خطیري درنظر گرفته می شوند تا بتوان به درک

 مواجه است، دست یافت.

 صورت از بخشی انتزاعی شدت به نمودهاي ها سمبل: نمادها ورزي دست براي آموزان دانش توانایی ارتقاء (5

هستند. اشتغال به شدت مولد ، مستلزم آن است که فراگیر دائما با سمبل هایی مانند اصطالحات نی واقعیت عی

سیاسی، حقوقی و تجاري سروکار داشته باشد. در گذشته کارگزاران آموزشگاهی اغلب خودشان را در مقام 

ش آموزان است. شان انتقال داده ها، اطالعات، دانش و حکمت به داندیدند که نقشحکیمان خردمندي می

فروشگاه معرفت جهان به صورت رو به تزایدي نرخ جهشی دارد و هیچ فردي به تنهایی امید آن را نمی تواند 

داشته باشد که به صورتی مناسب و ممکن فهم جامعی در باب یک رشته را با خود حمل کند. هدف تعلیم و 

مقصد آن آموزش چگونگی یادگیري حل مساله و تربیت به هیچ وجه صرفا حمل مجموعه اي از دانش نیست بلکه 

 ترکیب امر قدیم و جدید است 

: آموزش و پرورش باید به پرورش روحیه تعاون و همکاري اهتمام ورزد . تشویق دانش آموزان به کار در گروه (6  

به کارگیرند وهمچنین  کند که توانایی خود را در پویایی گروه و سازماندهی آنملزم میراگروه دانش آموزاندرکار
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 (25: 1161، عطاران)"مهارت هاي رهبري و مدیریت را بسط دهند . 

از نظر باقري براي آنکه بتوانیم در تعلیم و تربیت ، مواجهه اي مناسب با چالش هاي جهانی شدن داشته باشیم 

 الزم است به نکات زیر توجه کنیم:

ستن آنها به اطالعات : مفهوم دانش را نباید به مجموعه اي از توجه به انواع مختلف دانش و پرهیز از فروکا -1

گزاره ها فروکاست که با درست / غلط سروکار دارند و یا تنها مضمون اطالعاتی دارند . کار تعلیم و تربیت رشد 

ر توان دانش ورزي است ، به این معنا که توانایی مواجهه هاي متناسب با مسئله ها و موقعیت هاي مختلف ، د

 افراد رشد یابد .

پرورش خیال ورزي یا خالقیت : تعلیم و تربیت باید همت خود را معطوف آن سازد که به جاي انتقال  -2

اطالعات ، به سازماندهی هاي متفاوت اطالعات و بلکه باالتر از آن ، به ابداع ترکیب هاي نوین در مورد اطالعات 

 قیت به صورت شیوه هاي اجرایی در برنامه هاي درسی است.موجود روي آورد . این امر مستلزم پرورش خال

گسترش مطالعات بین رشته اي: جستجوي ارتباط هاي ممکن میان رشته هاي مختلف دانشگاهی یا دروس  -1

 مختلف مدرسه اي ، افق هاي نوینی را براي اندیشیدن در عرصه دانش فراهم می آورد .

تماع هاي واقعی : گشودن بابی براي ارتباط میان اجتماع هاي مرتبط ساختن اجتماع هاي مجازي به اج -4

، فرصت مناسبی را براي گفتگو ، نقد و داوري جمعی جویندمجازي و واقعی که دانش آموزان در آنها مشارکت می

در مورد ایده هاي مطرح شده در اجتماع هاي مجازي فراهم می آورد . برقراري ارتباط مانع از آن خواهد شد که 

 ( 1161هویت هاي انشقاق یافته و متعارضی در دانش آموزان شکل بگیرد . )باقري ، 

 صبوري خسرو شاهی در مورد آموزش در جامعه جهانی می گوید : 

 آموزش باید بتواند افرادي متخصص متناسب با بازار کار تربیت کند . -1

ن معنی که بتواند با آموزشهاي فراگیر ، آموزش در جامعه جهانی براي تحول و توسعه جامعه می باشد بدی -2

دقیق و صحیح و تربیت نیروهاي متخصص و کارآمد در توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه گام موثر برداشته و از 

 طرفی نیز همین توسعه و تحول در جامعه منجر به رشد و دگرگونی آموزش و پرورش خواهد شد . 

 جامعه جهانی با اهداف زیر دنبال می شود :دگرگونی هاي برنامه هاي آموزشی در  -1

 انطباق با ارزشهاي ضروري جامعه براي تحول جامعه جهانی ) اخالقیات( . -

 دستیابی و تسلط بر دانش توسعه بشري ، وضع موجود و دستاوردهاي الزم ) دانش و معرفت ( . -

بزرگتر را شکل می دهند ، و رسیدن به یک نگاه جهانی در خصوص اینکه انسانها چگونه یک نظام اجتماعی  -

 چگونه این فرایند با همکاري یکدیگر تشویق و پیشرفت خواهد نمود )درک( .

نگاه موثر به آینده بشر و روشن ساختن اذهان بشري به اینکه چگونه او قادر است از طریق همکاري به  -
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 دستاوردهاي بی نظیر و بی سابقه اي دست یابد ) بینش (.

آموختن مهارت هاي همکاري و مدیریت اطالعات ، و هدایت شدن به سمت دستیابی به مهارت هاي الزم  -

 (  1112براي توسعه بشري ) مهارتها ( .  ) صبوري خسرو شاهی و دیگران ، 

 

 نتیجه گیري 

معانی و جهانی شدن یک فرایند اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است که می خواهد یک نظام واحد از ارزش ها، 

مختلف در سطح جهانی به وجود آورد و نوعی انسجام در ابعاد مختلف از جمله تعلیم   فعالیت ها را در جنبه هاي

وتربیت به وجود آورد، به گونه اي که اهداف، برنامه ها، جهت گیري ها، شیوه ها و محتواي تعلیم و تربیت به 

رکت نماید. البته این تحوالت، باعث ضعیف شدن سمت یک نظام واحد جهانی در زمینه تعلیم و تربیت ح

ساختارهاي قبلی نظام هاي آموزشی و روبه رو شدن این نظام ها با چالش هاي جدید شده است. از جمله این 

چالش ها، تضعیف ساختارها، اهداف و محتواي نظام هاي آموزشی ملی و سوق دادن مرکزیت تصمیم گیري 

و فراملی خواهد بود. این روند خود زمینه ساز برخی از نابسامانی هاي فرهنگی،  تربیتی و آموزشی به حالت جهانی

 .هویتی، آموزشی و تربیتی براي جوامع مختلف است

باید تالش کرد از فرصت هایی که جهانی شدن پیش روي تعلیم و تربیت جوامع قرار می دهد، استفاده نموده و 

ا بتوان عالوه بر حفظ میراث هاي فرهنگی و سایر ویژگی هاي تدابیري جهت کاهش اثار منفی آن اندیشید، ت

بومی،ویژگی هاي فردي را نیز در دانش آموزان رشد داده و هم زمان زمینه شناخت آنها را از جهان و سایر 

فرهنگ ها فراهم آورد. تنها از طریق بازنگري و بازسازي بنیادي تعلیم وتربیت می توان حضوري فعال و سازنده در 

یان تحوالت جهانی داشت. در بستر و زمینه اي که به سبب تاثیر تغییرات جهانی پدید آمده است.نقش تعلیم جر

و تربیت دیگر نمی تواند به انتقال مجموعه اي ثابت از دانش ها محدود باشد، بلکه این نهاد باید نقشی فعال ایفا 

باشد که بتواند براي پاسخ گویی به نیازهاي متغیر  نماید. براي ایفاي این نقش، تعلیم وتربیت باید به گونه اي

جامعه و جهان، مهارت ها و ظرفیت هاي الزم را پرورش دهد. عطف توجه به آینده و نیازهاي متحول آن، برخورد 

فعال و سازنده با نیازها و چالش هاي پیش رو را ایجاب می کند. بنابراین الزم است ضمن بهره گیري از تجارب 

وجه به وضع موجود، برخورد فعال و موثر با شرایط متغیر آینده مدنظر قرارگیرد. به همین منظور موارد گذشته و ت

 زیر پیشنهاد می شود :

آگاهی دست اندرکاران آموزش و پرورش ، دانش آموزان و معلمان از پدیده جهانی شدن و پیامدهاي مثبت و  -

 منفی آن .

 فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف از طریق آموزش و پرورش .آشنایی با نقاط مشترک فرهنگ ها و خرده  -
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 اصالح ساختار آموزش و پرورش از حالت ایستا به پویا ) تربیت دانش آموزانی خالق (. -

یادگیري  با توجه به چالش هاي و  –بررسی نیازهاي دانش آموزان و نیز بررسی روش هاي نوین یاددهی  -

 انی شدن . ضرورت هاي کنونی در ارتباط با پدیده جه

 کسب مهارت هاي علمی و تکنولوژیکی در سطح بین المللی و تولید فن اوري و اطالعات به کشورهاي دیگر .  -

هایی چون علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت پست و تلگراف ها و وزارتخانهجانبه از سوي سازمانهمکاري همه -

استفاده از  خصوص آموزش و پرورش دربا رانو مخابرات، و حتی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ای

 هاي نوین.فناوري

 تدوین و طراحی نظام درسی مبتنی بر شرایط نوین آینده و عصر شتاب در انتقال اطالعات . -

ایجاد فرصت هاي آموزشی و کاهش شکاف دیجیتالی در کلیه مناطق کشور براي همراه کردن دانش آموزان با  -

 فرایندهاي جهانی آموزش 

 

Globalization ( Planetization ) Outeomes and its Effect on Educational system in Iran 

Abbas shekari  , Layla dehghan kashani   

Abstract  

Globalization is an approach all people from different cultures take in an increasingly developed 

way , due to the development in technology and communication , to know and share the common 

experiences they have had in various fields throughout their lives . since two decades ago , this has 

been changed to a controversial issue as it leads to several negative and positive social , economica 

and cultural effects on its all domains including education and educational system . The view of 

globalization , thus , provides opportunities and seeks challenges to preserve the cultural heritage 

and develop this system. The present study attempts to examine the outcomes of globalization , 

provide its short definition and study its concept as well as its all relevant aspects .  

Key word : globalization , educational system, education , teaching – learning process 
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