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برنامهریزی و

برنامهریزی علم و فناوری امور آمایش و توسعه منطقهای ،معاونت

1گروه
نظارت راهبردی رئیس جمهور ،تهران ،ایران
9و4عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،تهران ،ایران
8و5عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
اهداف پژوهش حاضر ،بررسی پیامدهای ناشی از جهانی شدن
بر برنامههای درسی آموزش عالی و سازوکارهای آن است.
بررسی اسنادی حاکی از آن است که مهمترین پیامدهای
جهانی شدن بر برنامههای درسی آموزش عالی عبارتند از:
پیشرفتهای فناورانه و علمی ،دگرگونیهای دنیای کار و
اشتغال ،نابرابریهای اجتماعی ،توسعه دموکراسی و حقوق
بشر ،افزایش ارتباطات بین فرهنگی ،تجدید نظر در ارزشهای
معنوی و اخالقی و آموزش برای زمان عدم قطعیت .همچنین
تحلیل آزمون تک نمونهای پیمایش صورت گرفته با
پرسشنامه محقق ساخته که  73نفر از متخصصان برنامه
درسی آموزش عالی به آن پاسخ دادند ،حاکی از آن است که
برای مواجهه با این پیامدها شایسته است سازوکارهایی چون
تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی ،شناخت بیشتر نسبت
به فرهنگ و رسوم و آداب سایر ملل ،شناخت و تقدیر بیشتر از
افراد مؤثر علمی در حیطه بین الملل ،کسب مهارت زندگی با
اقوام ملل دیگر ،شناخت بیشتر نسبت به پیامدها و نوآوریهای
علمی جهانی ،لزوم گنجاندن برنامه درسی حقوق بشر و
دموکراسی ،تهیه و تولید محتوای مجازی ،تغییر جریان
آموزش از تدریس به یادگیری ،تغییر جریان آموزش از گروهی
به انفرادی ،تغییر جریان آموزش از کسب دانش به کسب
مهارت ،تغییر جریان آموزش از رفتاری به ساختنگرایی ،تغییر
جریان آموزش از سنتی به مجازی در برنامههای درسی
آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.
واژگان كلیدي :آموزش عالی ،برنامه درسی ،جهانی شدن
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مقدمه
در دهه اخیر ،ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی،
دستخوش دگرگونیهای بارز و آشکاری شدهاند .یکی از
مفاهیم اصلی برای توصیف این تحوالت ،جهانی شدن
) .واکاوی ادبیات
) است (
(
موضوع ،حاکی از رویکردهای متفاوت و متنوعی به جهانی
شدن است :رویکرد اول ،جهانی شدن را یک پروژه از پیش
طراحی شده توسط نظام سلطه تلقی مینماید که هدف آن،
سیطره اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بر سایر کشورهاست،
رویکرد دوم ،آن را فرایندی میداند که ناشی از تحوالت
روزافزون دنیای جدید همانند گسترش شبکههای اطالعاتی
و ارتباطی است که این امر منجر به به هم پیوستگی بیشتر
) .در این میان،
جهانیان شده است (
نظامهای آموزشی به ویژه آموزش عالی ،به گونهای از جهانی
شدن ،متاثر شده است که برخی از بازنگری در چشم انداز و
مأموریتهای آموزش عالی صحبت به میان میآورند
).
(
کارنوی (

) به سه دسته از اصالحات

متأثر از جهانی شدن بر نظام آموزش عالی به شرح زیر
اشاره مینماید.
 .0اصالحات ناشی از رقابت :در عرصه جهانی شدن
اصالحات ناشی از رقابت ایجاب میکند که آموزش ،به عامل
انسانی توجه بیشتری معطوف نماید ،به سوی تمرکز زدایی
سوق پیدا کند ،معیارهای باالتر آموزشی را مد نظر قرار
دهد ،به مدیریت پیشرفته منابع آموزشی روی آورد و
روشهای جذب و آموزش مدرسان را بهبود بخشد.
 .7اصالحات مالی :در این راستا تغییر سرمایه گذاری
عمومی از سطوح عالیتر آموزشی به سطوح پایینتر،
خصوصی سازی آموزش و کاهش هزینه هر دانشآموز در
تمامی مقاطع تحصیلی از جمله این اصالحات هستند.
 .7اصالحات ناشی از مساوات طلبی :در این دسته از
اصالحات ،دستیابی گروههایی که کمترین درآمد را دارند،
دسترس گروههای خاص چون زنان و روستاییان و دسترسی
دانشآموزان درخطر و دارای نیازهای خاص به آموزش مورد
تأکید قرار میگیرد.
برنامههای درسی در عصر جهانی شدن:

فارغ از تمایزات میان بینالمللی شدن و جهانی شدن
برنامههای درسی (


) جهانی شدن به دلیل ماهیت معرفتیاش ،قلب
آموزش عالی یعنی برنامههای درسی را از ابعاد مختلف زیر
متأثر ساخته است:
اهداف :تحوالت گسترده و همه جانبهای که در پی
جهانی شدن در عرصه های مختلف روی داده است ،تغییر و
بازنگری در اهداف تعلیم و تربیت و به تبع اهداف برنامه
)
های درسی را ایجاب مینماید .عطاران (
معتقد است که بازنگری در اهداف نقطه آغاز خوبی برای
ایجاد تغییر و تحول است .وی خاطر نشان میسازد که
آموزش در کشورهایی که در معرض چالشهای جهانی
شدن هستند ،شایسته است این رویکردها را برگزینند:
تأکید بر جامعیت آموزش ،دسترسی فراگیر به آموزش،
تأکید بر تفکر نقاد ،تربیت شهروند جهانی ،تمرکز بر مفاهیم
انتزاعی ،استفاده از رویکرد کل گرایانه (در مقابل رویکرد
گسسته) ،ارتقای توانایی فراگیر برای دست ورزی با نمادها و
رفع تمایز میان کار ذهنی ،جسمی و تشویق فراگیر به کار
در گروه.
) هفت دانش
در همین راستا ،مورن (
الزم برای آموزش را تحت تأثیر جهانی شدن مورد تأکید
قرار میدهد که عبارتند از:
 .0نقاط کور شناخت :آموزش باید نشان دهد که
شناخت بدون اشتباه و فهم اگر چه در حد کم وجود ندارد.
 .7اصول شناخت مناسب :شناخت مسائل کلیدی
جهان مستلزم آن است که در چارچوب شناختی قرار گیرد.
مسائل جهان چند رشتهای ،عرضی ،چندبعدی و فراملیتی
هستند و ضروری است آموزشها با این ماهیت سنخیت
پیدا کند و به زمینه ،کلیت ،چند بعدی و پیچیدگی توجه
شود .کوچک سازی که تا اواسط سده بیستم ترجیح داده
میشد ،اکنون نمیتواند مورد ترجیح باشد.
 .7آموزش شرایط انسانی :برای شناخت انسان باید او
را در محیط جهانی قرار داد نه این که او را از جهان جدا
کرد.
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 .4آموزش هویت زمینی :انسان ساکن یک سیاره
است و باید در گستره سیارهای بیندیشد و عمل کند نه در
مقیاسهای محدود خانواده ،جنسیت ،حکومت و . ...
 .5رویارویی با شک :انسان باید چگونگی مواجه با
شک را فراگیرد.
 .6آموزش مفاهمه :شکل دادن و آموزش مفاهمه با
افزایش دیدارها و روابط میان افراد ،فرهنگها و ملتها.
 .3اخالق نوع بشر :هرگونه توسعه نوع بشری به
مفهوم توسعه مشترک خودگردانی افراد ،مشارکت جوامع و
احساس وابستگی به نوع بشر است .در عرصه این مثلث
پیچیده است که شناخت سر میزند.
با توجه به ویژگیهای عصر جهانی شدن استنباط
میشود که اهداف برنامههای درسی در این عصر از اصول
یادگیری مادام العمر و مستمر پیروی میکند ،از انعطاف
بیشتری برخوردار است و در دورههای زمانی کوتاهتری به
طور مداوم مورد بازنگری و اصالح قرار میگیرد ،هر چه
بیشتر به جنبههای کاربردی و حل مسأله توجه دارد ،از
).
تنوع و وسعت بیشتری برخوردار است (

آگاهی و حس انسجام فردی شاگردان را بهبود بخشد ،در بر
گیرنده شکلها و روشهای گوناگون باشد ،فرد را برای
دنیای فناورانه آماده کند ،به فرد امکان دهد که اطالعات
قبلی خود را فراخوانده و آن را بازیابی کند ،کسب دانش
باید فرایندی دائمی باشد و در بافت ارزشها ،آموزش داده
شود.
روش آموزش :حرکت انتقالی از برنامههای درسی
محتوی محور به برنامههای درسی صالحیت محور ،مرتبط
با حرکت از مدرس محوری به فراگیرمحوری است .انواع
خاصی از روشهای یادگیری که در مدارس جهان از اهمیت
برخوردار شدهاند را میتوان در موارد زیر توصیف نمود:
یادگیری فراگیرمحور ،حرکت بسوی یادگیری مبتنی بر حل
مسأله و کاربرد گسترش یافته وب سایت .از جمله مباحث
اساسی در مورد تغییرات به وجود آمده در چگونگی
یادگیری ،باید مقوله ساخت دانش را مورد توجه قرار داد.
نظریههای یادگیری که امروزه بیشتر مورد اقبال قرار
گرفتهاند ،بر اصول ساخت و سازگرایی مبتنی هستند
).
(

محتوا :در تدریس متعارف ،محتوا مورد تأکید بسیار
است و فعالیتهای یادگیری برای تقویت محتوا طراحی
میشدند ،اما امروزه محتوا ،معطوف به ارتقای صالحیت و
عملکرد است .چنین برنامههایی مستلزم دسترسی به انواع
منابع و گونههای اطالعات ،وضعیت یادگیری فراگیر محور و
مبتنی بر امکان دسترسی برای جستجوی اطالعات،
محیطهای یادگیری متمرکز شده بر روی فعالیتهای مسأله
محور و مبتنی بر تحقیق و جستجو است و مدرسان به
عنوان تسهیل گران و هدایت گران عمل میکنند (

ارزشیابی :تغییر در اهداف برنامههای درسی و تصویری
که از فارغ التحصیل نظام آموزشی در عرصه جهانی شدن
ارائه میشود ،تغییر در روشها و اصول حاکم بر ارزشیابی
برنامههای درسی را موجب شده است .در روشهای جدید
ارزشیابی روشها و ابزارهای سنجش به گونهای تهیه و به
کار بسته میشوند که درک و فهم ،حل مسأله ،استدالل،
تفکر و کاربردآموختهها در شرایط زندگی واقعی را بسنجد
که این امر نیازمند ابزارهایی است که تکالیف پیچیده و
واقعی را در اختیار یادگیرندگان بگذارند و به آنان
فرصتهای بیشتری برای انجام تکالف و حل مسائل بدهد.
در زمینه فناوری ،تنوعی از رویکردهای سنجش را ،منطبق
بر نیازهای خاص ،ویژگیها و موقعیتهای خاص هر فراگیر
را فراهم میآورد و روشهای جدید ارزشیابی همچون بحث
گروهی ،دفتر روزانه یا یادداشتهای دانشآموز ،گزارشهای
دورهای ،پوشه کار و انواع آزمونها با استفاده از این امکانات
به شیوههای جدیدی به کار گرفته میشوند (

) .بر این اساس ،ارنشتاین و هانکینز (
) ده زمینه دانش را (که آینده نگرانه بوده و
برنامه درسی بین رشتهای را تشکیل میدهند) که رهبران و
کارورزان برنامه درسی باید به عنوان اصول راهنما در
انتخاب محتوای برنامههای درسی در عرصه جهانی شدن
مدنظر داشته باشند ،به شرح زیر تعیین میکنند :دانش باید
ابزار پایه از جمله مهارتهای ارتباطی و معلومات کامپیوتری
را در برگیرد ،در جهان واقعی کاربرد داشته باشد ،یادگیری
و نحوه یادگیری را آسان نماید ،خودشناسی ،مهارتهای

) .بدین ترتیب،
ارزشیابی در عرصه جهانی شدن از روشهای متنوعتری
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بهره میگیرد و دارای انعطاف پذیری بیشتری است ،سطوح
باالتر تفکر را میسنجد ،امکان ارزشیابی مستمر را به نحو
بهتری فراهم میسازد ،امکان ارائه بازخورد بهتر و سریعتر را
).
به فراگیران میدهد (
با توجه به مباحث مطروحه ،هدف اصلی پژوهش،
واکاوی پیامدهای جهانی شدن بر برنامههای درسی آموزش
عالی و سازوکارهای جهانی شدن برنامههای درسی آموزش
عالی است.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع اسنادی و توصیفی (پیمایشی)
است .جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی آموزش
عالی است که  73نفر از آنها به شیوه نمونهگیری هدفمند
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .دادههای الزم از برای
پاسخ به سؤال اول پژوهش از از طریق بررسی اسناد مرتبط
گردآوری و با روش تحلیل محتوا ،تحلیل شده و برای پاسخ
به سؤال دوم پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته دارای
طیف  5درجهای لیکرت استفاده شد که روایی محتوایی آن
به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای
کرانباخ محاسبه و عدد  1/37به دست آمد .برای تحلیل
و آزمون آماری
دادهها از بسته نرم افزار آماری
تک نمونهای بهره برده شد.
یافتههاي پژوهش
سؤال اول :پیامدهای جهانی شدن بر برنامههای درسی
آموزش عالی چیست؟
این پیامدها در  3دسته به شرح زیر مورد شناسایی قرار
گرفتهاند.
 .0پاسخ به پیشرفتهای فناوری و علمی:
گامهای پرشتاب علمی و پیشرفتهای فناوری ،تجدید
نظر منظم و مطابقت برنامه ریزی درسی با علم روز را مورد
توجه قرار میدهد که مهمترین آنها عبارتند از تغییر نگاه از
تدریس به یادگیری (این امر به تغییر جدی در آموزش
مدرن اشاره دارد ،جایی که فراگیر و نه مدرس در کانون
توجه قرار دارد و تأکید بر کار آزمایشگاهی فراگیران،
کتابخانه ،جستجو در اینترنت و سایر فعالیتهای فراگیران
است)؛ از یادگیری جمعی به یادگیری انفرادی؛ از مطالعه
دانش به کسب صالحیتهای ذهنی (افزایش قابلیتهای

یادگیری ،استفاده مستقل از منابع یادگیری و توسعه
مهارتها برای حل مسائل)؛ از تدریس موضوعات جداگانه
به تدریس موضوعات یکپارچه و پیشرفت حرفهای مدرسان
(
).
 .7پاسخ به دگرگونیهای دنیای کار و اشتغال:
تغییراتی در دنیای کار و اشتغال در حال وقوع است،
برخی از این تغییرات به شرح زیر هستند :کاهش
فرصتهای شغلی به دلیل فناورانه شدن برخی از مشاغل؛
ایجاد قابلیتهای شغلی در شمار زیادی از مناطق جهان به
دلیل توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،تحقیقات
علمی؛ افزایش استخدام غیررسمی در مقایسه با استخدام
رسمی ،به دلیل نیاز مشاغل به مهارتهای جدید و
همچنین تمایل افراد به تعویض سریع مشاغلشان برای
کسب مشاغل بهتر؛ تغییرات سریع در ویژگیهای شغلی ،به
ویژه با در نظر گرفتن مهارتهای ارتباطی و حل مسألهای؛
تغییر میزان کار به دلیل بین المللی شدن بازار کار؛ اهمیت
کار تیمی در شرکتهای تجاری و تمایل بسیاری از جوامع
پیشرفته در مورد خصوصی سازی خدمات عمومی؛ تالش
برای انعطاف پذیری و توانایی پاسخگویی بیشتر نظام
آموزش عالی به نیاز های بازارکار؛ افزایش ارتباط میان
) .این تغییرات،
دانشگاه و صنعت (
برنامه ریزان درسی آموزش عالی را به بحث و تجدید نظر در
مورد برنامههای درسی وادار نموده است.
 .7پاسخ نسبت به افزایش نابرابریها:
یکی از ویژگیهای جهان حاضر ،وجود نابرابری میان
کشورهاست .براین اساس ،برنامههای درسی باید بر مفهوم
توسعه مناسب همراه با تمرکز بر آگاهی و هوشیاری نسبت
به مسائل محیطی و توجه به حقوق تمامی افراد با توجه به
استانداردهای مطلوب زندگی ،تأکید داشته ،بر آن صحه
بگذارند
(
).
 .4توسعه دموکراسی و حقوق بشر:
طی فرآیند دموکراتیک شدن از ویژگیهای جوامع در
دهههای اخیر است .در این میان برنامههای درسی آموزش
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عالی با استفاده از آموزش دموکراسی برای آشنایی فراگیران
با حقوق و وظایفشان و با آنچه که از آنها در نقشهای
مختلف اجتماعی انتظار میرود؛ آشنایی با قوانین و مقررات
و مسائل سیاسی و آماده نمودن فراگیران با تجربیات عملی
در شرایط دموکراتیک (با ایجاد پارلمانها و نهادهای
دانشجویی ،آموزش پرهیز از خشونت و ترویج مدارا و
خدمت به جامعه محلی)؛ درنظرگرفتن آموزش اجتماعی به
عنوان فرصتی مناسب جهت رشد حس قضاوت در
فراگیرانی که باید وارد زندگی واقعی اجتماعی شوند؛ توجه
خاص نسبت به آموزش گروههای اقلیت به منظور قادر
ساختن آنها در کنترل زندگی آینده و شرکتشان در
فعالیتهای اجتماعی؛ آماده نمودن فراگیران برای زندگی در
جامعه جدید اطالعاتی و برانگیختن روحیه انتقادی در
برخورد با اطالعات و به کار بردن تاریخ ،جغرافیا و دوره
های علمی اجتماعی برای درک بیشتر مفهوم زندگی جمعی
و همکاری است (

)
 .5افزایش ارتباطات بین فرهنگی:
برنامه ریزی درسی آموزش عالی میتواند در ترفیع
گفتگوی فرهنگی و تعامل ،نه تنها از طریق گذشته و تاریخ
تمدنهایی که عاری از مفاهیم متعصبانه نژاد پرستی
هستند ،بلکه با ایجاد رابطه بین فرهنگها نقش مهمی ایفا
نمایند .به عنوان مثال ،میتوان در تدریس ریاضیات بیان
کرد که جهان غرب مدیون هند و تمدنهای اسالمی است.
شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگهای دیگر نه تنها منجر
به شناخت بیشتر فرهنگ خودی میشود ،بلکه باعث ایجاد
اگاهی نسبت به یک میراث مشترک فرهنگی برای تمام
بشریت نیز میگردد .در این زمینه طراحان برنامه درسی
آموزش عالی باید نسبت به مسائل زیر توجه خاصی معطوف
دارند :قرار دادن بازدید از اماکن فرهنگی کشور و ایجاد
زمینهای برای بررسی مناطق مختلف از منظر تاریخ،
جغرافیا و زبان ،در برنامههای دانشگاهها؛ حذف مطالب

درسی نادرست در زمینه شناخت ملتها؛ پرورش حس
احترام نسبت به ارزشها و سرنوشت مشترک انسانها به
عنوان پایه و اساسی برای همکاری و همبستگی بین المللی
و فراهم نمودن آموزش موقعیتهای علمی و هنری برای
دانشآموزان به منظور آشنایی آنان با فعالیتهای برجسته
هنری در فرهنگهای مختلف (
).
 .6تجدید نظر در ارزشهای معنوی و اخالقی:
از آن جایی که لزوم توجه به ارزشهای معنوی و
اخالقی در آموزش عالی امری بسیار اساسی است ،برنامه
ریزان درسی آموزش عالی باید به مسائلی همچون آشتی
فرهنگی ،سعه صدر ،برخوردهای دموکراتیک ،درک مسائل
بین المللی ،همکاری و برخوردهای جدید نسبت به محیط،
تغییر و اصالح در ارزشها توجه نمایند؛ همچنین باید تالش
شود که در صورت وجود تناقض و مغایرت بین ارزشهای
جدید و هنجارهای سنتی ،برای درک بهتر و قبول
ارزشهای جدید ،ارزشها و هنجارهای سنتی را هماهنگ
کنند؛ همچنین آموزش فراگیران نبایستی به عملکرد
شناختی آنها در آموزش عالی محدود شود ،بلکه باید
برخوردها و رفتارهایشان را نسبت به اشخاص ،مؤسسهها و
مکانهای دیگر نیز اصالح نمایند؛ احترام و عشق نسبت به
مردم دیگر و داشتن روحیه خدمت و آمادگی برای همکاری
از جمله این ارزشهاست (
).
 .3آموزش برای زمان عدم قطعیت:
از آن جایی که جامعه جهانی در دوره خود تردیدی و وضوح
کم از آینده قرار دارد ،شایسته است که برنامهریزان درسی
آموزش عالی در رابطه با آماده سازی جوانان برای زمان عدم
قطعیت به موارد زیر توجه نمایند :تمدید و تقویت آموزشها برای
مطالعات تخصصی آینده؛ تأکید بر صفات الزم و ضروری از جمله
توانایی قبول تغییر ،خالقیت
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و ریسک برای سازگاری بهتر با شرایط متغیر دنیای کنونی و
تحکیم و تقویت صفاتی مانند حل مسأله ،توانایی جستجوی

راههای نو و بدیع ،همفکری و مشورت و همکاری ،تشویق برای
رویارویی با مسائل غیرمنتظره از این جمله است.

جدول  0ـ ساز و کارهای جهانی شدن برنامههای درسی آموزش عالی
میانگین

آماره t

معناداري

تأکید بر یادگیری زبان انگلیسی

9/14

2/ 3

بلی

تأکید بر شناخت فرهنگ ،رسوم و آداب سایر ملل دیگر

9/ 2

2/ 4

بلی

تأکید بر شناخت و تقدیر افراد مؤثر علمی در حیطه بین الملل

1/ 9

9/ 2

بلی

تأکید بر کسب مهارت زندگی با اقوام ملل دیگر

9/22

2/ 9

بلی

تأکید بر شناخت چالشها و نوآوریهای علمی جهانی

9/22

2/ 2

بلی

لزوم گنجاندن برنامه درسی حقوق بشر و دموکراسی

1/ 2

9/ 4

بلی

به رسمیت شناختن چند زبانگی در آموزش

2/ 2

4/ 3

خیر

تهیه و تولید محتوای مجازی

2/ 4

9/ 1

بلی

تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری

9/19

2/ 2

بلی

تغییر جریان آموزش از گروهی به انفرادی

9/23

2/ 1

بلی

تغییر جریان آموزش از کسب دانش به کسب مهارت

9/22

2/ 1

بلی

2/ 2

4/ 3

خیر

تغییر جریان آموزش از رفتاری به ساختن گرایی

9/ 2

2/ 4

بلی

تغییر جریان آموزش از سنتی به مجازی

1/72

9

بلی

تغییر نقش استادان از انتقال دهنده دانش به راهنمای فراگیر

2/29

2

خیر

ساز و کارها

تغییر جریان آموزش از یاددهی ـ یادگیری رشتههای جداگانه به رشتههای
یکپارچه
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(
).
سؤال دوم :ساز و کارهای جهانی شدن برنامههای
درسی آموزش عالی چیست؟
نتایج حاصل از آزمون آماری تک نمونهای حاکی از
آن است که به نظر متخصصان برنامه درسی آموزش عالی
برای مواجهه با پیامدهای جهانی شدن ،ساز و کارهایی چون
تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی ،شناخت بیشتر
نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب سایر ملل  ،شناخت و
تقدیر بیشتر از افراد مؤثر علمی در حیطه بین الملل ،کسب
مهارت زندگی با اقوام ملل دیگر ،شناخت بیشتر نسبت
به چالشها و نوآوری های علمی جهانی ،لزوم گنجاندن
برنامه درسی حقوق بشر و دموکراسی ،تهیه و تولید محتوای
مجازی  ،تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری ،تغییر
جریان آموزش از گروهی به انفرادی ،تغییر جریان آموزش از
کسب دانش به کسب مهارت ،تغییر جریان آموزش از
رفتاری به ساختن گرایی ،تغییر جریان آموزش از سنتی به
مجازی در برنامه درسی مورد توجه قرار گیرد .سایر ساز و
کارها چون به رسمیت شناختن چند زبانگی در آموزش،
تغییر جریان آموزش از یاددهی یادگیری رشتههای جداگانه
به رشتههای یکپارچه و تغییر نقش استادان از انتقال دهنده
دانش به راهنما تأثیر چندانی در مواجهه با پیامدهای
جهانی شدن ندارند( .جدول شماره .)0
بحث و نتیجهگیري
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها حاکی از آن بود
که به نظر متخصصان برنامه درسی ،برای مواجه شدن با
پیامدهای جهانی شدن بر برنامههای درسی آموزش عالی
باید به مؤلفههایی چون تأکید بیشتر بر یادگیری زبان
انگلیسی ،شناخت بیشتر نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب
سایر ملل ،شناخت و تقدیر بیشتر از افراد مؤثر علمی در
حیطه بین الملل ،کسب مهارت زندگی با اقوام ملل دیگر،
شناخت بیشتر نسبت به چالشها و نوآوریهای علمی
جهانی ،لزوم گنجاندن برنامه درسی حقوق بشر و
دموکراسی ،تهیه و تولید محتوای مجازی  ،تغییر جریان
آموزش از تدریس به یادگیری ،تغییر جریان آموزش از
گروهی به انفرادی ،تغییر جریان آموزش از کسب دانش به

کسب مهارت ،تغییر جریان آموزش از رفتاری به ساختن
گرایی ،تغییر جریان آموزش از سنتی به مجازی توجه
ویژهای مبذول داشت که این امر مؤید یافتههای

) است .همچنین به رسمیت شناختن چند
زبانگی در آموزش ،تغییر جریان آموزش از یاددهی یادگیری
رشتههای جداگانه به رشتههای یکپارچه و
تغییر نقش استادان از انتقال دهنده دانش به راهنما به
لحاظ آماری اثر معناداری نداشته است .چنانچه مریمن و
) در زمینه
نیکولتی (
وظایف و مسؤولیتهای آموزشگران در عصر جهانی شدن،
بیان میدارند که آموزشگران وظیفه و مسؤولیت دارند که
به ارائه مسائل حاد جهانی که بر جهان تأثیر میگذارند در
کالسهای درسی خود بپردازند و آگاهی فراگیران را در
زمینههایی نظیر چالشهای زیست محیطی ،تهدیدهای
موجود در زمینه جنگ و تروریسم ،کشف بیماریهای
عفونی جدید ،استثمارو تبعیض جنسیتی افزایش دهند .آنها
همچنین معتقدند که هسته اصلی آموزش در آمریکا شامل
مواردی چون فناوری و کاربردهای فراوان آن؛ حقوق بشر و
مدارا؛ امنیت فردی و سیارهای؛ مسائل زیست محیطی و
زیست بومی؛ افزایش آلودگی و منابع در دسترس و سالمت
) چهار
و بهروزی بشریت است .جاودانی (
قلمرو ارزشهای انسانی (ارزشهای فراگیر مشترک بشری و
همچنین ارزشهای گوناگون گروههای مختلف) ،نظامهای
جهانی (نظامهای اقتصادی ،شناختی ،سیاسی و فناوری)،
مسائل و اهداف جهان (صلح و امنیت ،مسائل زیستمحیطی
و حقوق بشر) و تاریخ جهانی (تحول ارزشهای فراگیر و
گوناگون بشری ،تاریخ نظامهای جهانی و ریشههای
مسائل جهانی) را برای کاربرد آموزش در عصر جهانی شدن
توصیه میکند .آندرسون برنامه درسی مطالعات جهانی خود
را شامل مباحثی چون :تروریسم ،جمعیت ،جنگ و صلح،
حقوق بشر ،گرسنگی و فقر ،جهان تجارت و امور مالی،
مسائل زیست محیطی ،پناهندگان سیاسی و اقتصادی ،رشد
اقتصادی و توسعه و تعیین نظامهای سیاسی و اقتصادی
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تعیین نموده است .با توجه به نتایج این پژوهش ،موارد زیر
پیشنهاد میگردد.
برای پاسخگویی به نیازها و پیامدهای جهانی شدن
شایسته است که برنامههای درسی آموزش عالی مورد
بازنگری قرار گرفته ،بر این موارد تأکید شود :گنجاندن
آموزش جهانی در برنامههای درسی فراگیران؛ افزایش
آموزش ضمن خدمت در زمینه آموزش جهانی برای
فراگیران؛ تشویق پژوهشهای آموزشی پیرامون آموزش
جهانی؛ گسترش اجتماعات یا شبکههای یادگیری؛ حمایت
از ضرورت آموزش زبانهای خارجی و حمایت از
همکاریهای بینالمللی و اجتماعات بینالمللی برای ارتقا و
تقویت آموزش جهانی.
منابع
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