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تئوریهای

تصمیمگیریآنتروپيبرایتعیینمیزانکاربرد

بهکارگیریروش

جهانيشدندرنظامآموزشيدرياييايران  

تعاملبا


كاميان خزايي
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چكیده 
هدف از مقاله حاضر ارائه روشي نو در وزن دهي و اولويتبندی و تعيين ميزان اثر تئوریهای تعامل با جهانيشدن از
ديدگاه متخصصان علوم تربيتي است .جامعه آماری اين مطالعه را دانشجويان دوره فوقليسانس كه شغلشان معلمي
است و اساتيد گرايشهای علوم تربيتي دانشگاههای آزاد واحدهای غرب استان مازندران تشکيل داده است كه از ميان
آنها 104نفر بهصورت نمونهبرداری تصادفي طبقهای بهعنوان نمونه آماری انتخابشدهاند .ابزار اندازهگيری اين مطالعه
را پرسشنامه محقق ساختهای تشکيل داده است كه بر اساس طيف ليکرت باكمي سازی فازی طراحيشده است .از
روش مدل تصميمگيری آنتروپي و "تحليل فازی" برای تحليل دادهها استفادهشده است و وزن هر يك از تئوریهای
تعامل با جهانيشدن ،مشخص شد و بر اساس وزن آنها اولويتبندی شدهاند .يافتهها حاكي از آن هستند كه تئوری
قفس بيشترين وزن را دارد و به ترتيب تئوری درخت ،كريستال ،دی ان ای ،قارچ ،آميب ،از بيشترين وزن به كمترين
وزن را دارند .يافتههای حاصل از آنتروپي نشان ميدهد بر اساس ديدگاه مشاركتكنندگان سياستگذاران نظام
آموزشي در حال حاضر از تئوری قفس بيشتر استفاده ميكنند و برای تعامل با جهانيشدن و كم كردن آثار منفي آن از
چارچوبي برای حفاظت و فيلتر كردن دانش جهاني كه از شاخصهای تئوری قفس هستند ،استفاده ميكنند.
واژگانکلیدی:جهانيشدن،تئوریقفس،تئوریکريستال،تئوریدیانای،تئوریقارچ،تئوریآمیب 

تاريخ دريافت مقاله59/40/40 :
تاريخ پذيرش مقاله59/40/45 :
 - 1استاديار برنامه ريزی درسي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس ()kamian44@yahoo.com
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مقدمه 
پديده و مفهوم «جهانيشدن» در عصر حاضر از اواخر جنگ جهاني دوم به بعد ،با عنوانهای گوناگون در كشورهای
پيشرفته صنعتي غرب طرحشده و هرروز كه ميگذرد با سرعت و دامنه بيشتری گسترش مييابد بهگونهای كه از دهه
 1554تابهحال به يکي از چالشهای اساسي بشری مبدل شده است(شکاری و مرداني .)1001 ،جهانيشدن موجب
انتقال بسيار سريع و گسترده فرهنگ و سبك زندگي مدرن در تمام حوزههای زندگي و حتي باعث تغيير در ارزشها و
هويت و روابط انساني و عواطف انسانها در تمام جهان شده است(پلگرام .)1001 ،1ازاينرو شناسايي ويژگيها و آثار
اين فرايند بر آموزش و پرورش يکي از وظايف اصلي هر نظام تعليم و تربيت و ازجمله نظام آموزشوپرورش ايران هست.
در اين ميان ميتوان به پيامدهای اقتصادی جهانيشدن برای نظام آموزشوپرورش ازجمله توجه بيشتر بر آموزشهای
فني و حرفهای و استفاده بيشتر از فنّاوری اطالعات ،و پيامدهای بعد سياسي جهانيشدن ازجمله كمرنگ شدن نظارت
و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعليم و تربيت و پيامدهای بعد فرهنگي جهانيشدن ازجمله ترويج فرهنگ غرب و
كمرنگ شدن ويژگيهای بومي و به مخاطره افتادن هويت ملي و ارزشهای ديني در برنامههای درسي مدارس اشاره
كرد .از طرفي مي توان به برقراری ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگها بهعنوان فرصتهای پيش روی
تعليم و تربيت اشاره نمود .بنابراين ديدگاه جهانيشدن فرصتها و چالشهايي را برای نظام آموزشي بهطور عام و برای
ايران بهطور خاص پديد ميآورد .با توجه به اهميت نظام آموزشي هر كشور برای حفظ ميراثهای فرهنگي و اعتالی
1
نظام آموزشي در فرايند جهانيشدن تئوریهايي ازجمله تئوری درخت ،1كريستال ،0قفس ،0دی ان ای ،9قارچ ،6آميب
با اشکال متفاوتي از جهتگيری محلي و وابستگي جهاني ارائهشده است كه هر يك نقاط قوت و محدوديتهای خاص
خود را داشته ،و كاربرد آن در طراحي برنامههای آموزشي و تعامل با فرايند جهانيشدن متفاوت هست .با توجه به
مطالب باال در اين تحقيق به بررسي تئوریهای آموزشي تعامل با جهانيشدن از ديدگاه متخصصان علوم تربيتي
پرداختهشده است.
از ديدگاه چنگ( )1444جهانيشدن از مزايايي نظير :اشتراک جهاني دانش ،مهارتها و سرمايههای عقالني بشر كه
الزمه توسعه چندگانه در سطوح مختلف است ،حمايت دوطرفه و ايجاد تفکر انتقادی و وحدت سينرژيك جهت توسعه
كشورها و افراد ،ايجاد ارزشها ،ارتقای كارايي و رشد همکاریهای بينالمللي و پذيرش تنوع فرهنگي در ميان كشورها
(قوميتها و مذاهب) ،تسهيل ارتباطات و تعامالت چند طرفه و تشويق همکاریهای چند فرهنگي در سطوح مختلف در
بين كشورها برخوردار است و از معايبي مانند :افزايش شکاف ديجيتالي(داتن )1440 ،0و فنّاوری بين كشورهای
توسعهيافته و كمتر توسعهيافته كه مانع دسترسي مساوی به فرصتهای جهانيسازی است و خلق فرصتهای قانوني
بيشتر ازلحاظ اقتصادی و سياسي برای بعضي از كشورهای ثروتمند توسعه يافته و استثمار منابع محلي و تخريب
فرهنگ بومي كشورهای كمتر توسعهيافته جهت منفعت به بعضي از كشورهای ثروتمند و توسعهيافته و افزايش
نابرابریها و تناقض بين فرهنگ ها و تسريع تهاجم فرهنگي از سوی كشورهای پيشرفته به سمت مناطق كمتر
توسعهيافته رنج ميبرد .
با توجه به نگرانيهای روزافزون بينالمللي درباره تأثيرات مثبت و منفي جهانيسازی بر روی توسعه ملتها چگونه
ميتوان جهانيسازی و بوميسازی را در نظام آموزشي مديريت نمود بهنحویكه اثرات مثبت آن را افزايش داده و از
1- Pelgrum
2- Tree
3- Crystal
4- Bird Cage
5- D.N.A
6- Fungus
7- Amoeba
8- Duten
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اثرات منفي آن بر رشد جوامع بومي بهخصوص در كشورهای درحالتوسعه ازجمله در ايران كاست؟ پيش از روشن
شدن مفاهيم مربوط به دانش بومي و دانش جهاني در بافت جهانيسازی يكگونه شناسي از تئوریهای رشد دانش
بومي و توسعه دانش انساني تحت عنوان تئوری های درخت ،كريستال ،قفس ،دی ان ای ،قارچ و آميب بهعنوان عناصر
كليدی حل اين نگرانيها مطرحشدهاند.
اين تئوریها بهصورت متغيرهايي بر وابستگيهای جهاني و دانش بومي و ملي تأكيد مينمايند .بنابراين ،هركدام از اين
تئوریهای چندگانه بومي شدن ويژگي ها ،نقاط ضعف و نقاط قوت آموزشي و درسي خاص خود را دارند و درنتيجه
پرواضح است كه كاربردها و برون دادهای خاص خود را در آموزش جهاني خواهند داشت.
تئوری های درخت ،كريستال ،قفس ،دی ان ای ،قارچ و آميب رويکردهای متفاوتي مثل توجه به ريشههای فرهنگي
كريستاله نمودن ايجاد خطوط ايدئولوژيکي برای حفاظت و فيلتر نمودن عناصر به شکلهای آشکار و پنهان جايگزيني
عناصر ضعيف جذب دانش جهاني و ديدگاه باز و وسيع همراه با سعهصدر را در فرايند آموزش جهاني فراهم ميآورد و
نظام برنامهريزی آموزشي و درسي هر كشور و جامعهای با توجه به ويژگيهای خاص اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
خود متمايل به استفاده از يك يا تركيبي از اين تئوریهاست و خيلي مشکل است كه گفته شود كه كداميك از اين
تئوریهای بومي ماندن در مقابل جهانيشدن بهتر است.
با توجه به مطالب ذكرشده در خصوص تأثيرات مثبت و منفي جهانيسازی بر نظام آموزشي اهميت اين موضوع
مشخصشده و پژوهش در اين خصوص از اولويتهای برنامههای آموزشي در سطوح مختلف بايد باشد .به همين دليل
در پژوهش حاضر محقق به بررسي ديدگاههای متخصصان آموزشوپرورش در مورد تئوریهای مقابله با جهانيشدن
پرداخته است .پيداست اين مطالعه اوالً ميزان آگاهي مجريان نظام آموزشي را با تئوریهای تعامل با پديده جهانيشدن
و ثانياً حتي در صورت فقدان آشنايي با اين تئوریها ،رجحانهای اين افراد در راستای تعامل با جهانيشدن و انطباق
اين رجحانها با تئوریهای موردبحث موردبررسي قرار خواهد گرفت (شکاری.)1001 ،
يكگونه شناسي از تئوریهای چندگانه مي تواند در رشد و توسعه دانش بومي و انساني مثمر ثمر باشد(چنگ.)1441،
تمام تئوریها ،ويژگيها ،محدوديتها و نقاط قوت خاص خود را در جهانيسازی آموزشوپرورش دارند كه بهطور
مختصر در جدول زير ارائهشدهاند.
تئوریها 

جدول()1ويژگيها،محدوديتهاونقاطقوتوضعف
عنوان
نظريه

تعريفنظريه

قوتها


ضعفها


کاربردبرایتدوين

بازدهآموزشيمورد

برنامهدرسي

انتظار

دراينرويكرد
ريشههای

اگر

ريشههایدانش


فرهنگيضعیفباشد،

ارزشهاو

محلي،
آدابورسوممحلي


اجتماعمحلي

رشدافراددراجتماع

استومنابعمفیدو

ارزشها

ميتواند


بهشدتلطمه
محلي 

مناسببیرونيرا

وفرهنگسنتي

ميخوردضمنآنكه


نظريه

ميکندتا
جذب 

خودراحفظکند

هیچگونهتغییر
اگر 

درخت

رشدکند.بسیاری

درعینحالاز

و

فرهنگيرخندهد

ازکشورهای

منافعمفید

رشدوتوسعهممكن

آسیاييمانندچین،

بیرونياستفاده

بهصورت
استعمدتاً 

ژاپن،تايلندوکره

کند.

تغییراتفني

ازاينرويكردسود

کوتاهمدتباشد.


جستهاند.
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برنامهدرسيمبتنيبر
ارزشهاوفرهنگ


بهکارگیریچنین
نتیجه 

محلياستامادانش

برنامهدرسي،افرادی

مناسبوفناوری

محليبانگاهيجهاني

جهانيرابرایحمايت

بهصورت
هستندکه 

ازتوسعهجامعهو

ميکنندو
محليعمل 

بهعنوان
افراد 

بهصورتجهانيتوسعه


شهروندانمحلي

مييابند.


ميکند
جذب 
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پیداکردنمجموعه
خوبيازبذرهاو
براساسايننظريه
بايدازانباشت

کريستال

نیازهایمحليو
دانشجهاني

دانشجهانيکه
نظريه

تعارضيبین

شكلمحليبهخود
گرفتهاستبرای

جذبشدهوجود

نداردونیز
ميتوانداز


متبلورکردن

تهاجمخارجيو

بذرهایمناسب
محلياستفادهشود.

بیشازحد

جهانيشدن

جلوگیریکند

ارزشهایمحليکه

بتوانبرایمتبلورو
محليکردندانش
قدرتمندجهاني
استفادهکرد،آسان
نیست.همچنین
بذرهایمحليممكن
استفقطدانش
مشابهخودراجذب
کنندوضمناًهیچ

طراحيبرنامهبرای

باکاربردچنینبرنامه

شناختنیازهاو

درسييکفردمحلي

ارزشهایاساسي


همچنانفردیمحلي

بهعنوان
محلي 

بادانشجهانيباقي

بذرهاييبرایانباشت

ميماند.محليفكر


دانشومنابعمناسب

ميکندومحليعمل


جهانيدرراستای

درعینحاليکه

ميکند


آموزشبكارگرفته

فنهایجهانيراکسب


ميشود.


ميکندوافزايش

ميدهد.


مشارکتمحليبرای
رشددانشجهاني
نميشود.
انجام 
تشكیلچارچوب

چارچوبهایمحليبا


درايننظريهجامعه

اطمیناناز

مناسباجتماعيو

مرزهایايدئولوژيک

محليدربرابرورود

تناسبمحلي

فرهنگيبرایفیلتر

شفافبرایطراحي

دانشجهانيباز

آموزشجهاني،

کردنتأثیراتجهاني

برنامهدرسيرابكار

نظريه

استوليتعاملبا

کمکبهاجتناب

مشكلاستواين

ميگیردوهمچنانکه


قفس

دنیایخارجبايددر

ازتضعیفيا

حصارهاممكناست

فعالیتهایآموزشيبر


پرنده.

يکچارچوبمعین

نابودیهويت

آنقدربستهباشدکه


فعالیتهایشفاف


باشد،چارچوبي

مليدرطي

هرگونهتعاملضروری

محليتمرکزدارد،در

برایحفاظتو

جهانيشدنو


بادنیایخارجرا

معرضدانشگسترده

فیلترکردندانش

حفاظتدربرابر

متوقفکندورشد

ميگیردو
جهانيقرار 

جهاني

جهانيزدگي.

دانشمحليرا

ازمنافعآننیز

محدودنمايد.

ميشود.
بهرهمند 


باکاربردچنینبرنامه
درسي،افرادمحليبان
گرشجهانيکهمحلي
درحاليکه

ميکنند
عمل 
بهوسیله
آنها 
عمل 
دانشجهانيفیلتر
ميشود.


هاونقاطقوتوضعفتئوریها 

ادامهجدول()1ويژگيها،محدوديت
عنوان

قوتها


ضعفها


بازبودننسبتبه

تعیینعناصر

بررسيمنطقيو

فرهنگيواجتماعي

درايننظريه

انتقالدانشو

ضعیفوقویکار

عناصربهتردانش

عناصرمعتبربدون

سادهاینیستضمن


نظريه

جهانيتعیینو

مانعمحليياسد

آنكهفرضانتقالو

دیان

جايگزينعناصر

فرهنگيوهمچنین

جابجاييبدون

ای

موجودمحلي

مؤثربودنايننظريه

مقاومتفرهنگيو

ضعیفميشوند.


دريادگیریوبهبود

تأثیراتمنفي

عملكردوتوسعه

اجتماعيبرفردو

محلي.

اجتماعمحليبسیار

نظريه

تعريفنظريه

ماشینياست.
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کاربردبرایتدوين

بازدهآموزشيمورد

برنامهدرسي

انتظار

طراحيبرنامهدرسي
بايدهمدرمورددانش
جهانيوهمدرمورد
دانشمحليبسیار
انتخابيعملکند.
زيراهدفايناست
کهبهترينعناصر
آنهاراانتخابکند


باکاربردچنینبرنامه
درسي،فردباعناصر
همآمیختهجهانيو
در 
محليکهبادانش
درهمآمیختهجهانيو

محليفكروعمل
ميکند
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دراينديدگاه

هدفبرنامهدرسي

دانشمحليبخشي

هضموجذبعناصر

ازدانشجهانيرا

مفیددانشجهانياز

ديگرايناستکه
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يافتههای مطالعهی كرمي( )1001نشان داده است كه برنامه درسي موجود در كشور ما برنامه درسي ايزوله و برنامه
درسي كامالً بوميشده است كه با توجه بهسرعت جهانيشدن در عصر حاضر بايد به سمت برنامه درسي معتدل و
آرماني حركت كند .عطاران ( )1000كتابهای درسي دورهی راهنمايي را ازنظر محتوايي تحليل كردهاند .موارد
موردنظر در اين تحليل محتوا ،توجه به اقتضائات عصر جديد ازجمله جهانيشدن ،گسترش روزافزون مرزهای دانش و
ارتباط و به هم پيوستگي هر چه بيشتر مردم جهان بوده است .اين موارد شامل آموزش توسعه ،آموزش محيطي ،آموزش
حقوق بشر ،آموزش صلح ،آموزش برابری ،آموزش سالمت ،آموزش چند فرهنگي ،آموزش رسانهها و فناوری اطالعات
است .نتايج نشان مي دهد كه به آموزش محيطي بيشازحد انتظار و به آموزش شهروندی توسعه در حد انتظار توجه
شده ولي به مؤلفه های آموزش حقوق بشر ،آموزش صلح و فناوری اطالعات كمتر از حد انتظار توجه شده است.
قنديلي و عالي ( )1001كتابهای درسي تعليمات اجتماعي و جامعهشناسي دورههای ابتدايي و راهنمايي و متوسطهی
نظری را تحليل نمودهاند .نتايج نشان داده است كه در طراحي و تدوين اين كتابها از پرداختن به مقوالت هويت و
فرهنگ قومي پرهيز شده و بيشتر روی ويژگيهای فردی ،مردانه و شهری تأييدشده است .تحليل محتوای سهراب و
00

پاييز  ،59شماره 6

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

ساراني( )1001كتابهای علوم انساني دوره ی ابتدايي را با استفاده از تکنيك تحليل انتقادی گفتمان ،تحليل نمودهاند.
نتايج نشان داده است كه ارزشهای ديني و اخالقي در تمامي كتابها دارای بيشترين فراواني هستند و ارزشهای
جهانيشدن از گفتمانهای كتابها حذفشدهاند.
مهر عليزاده و مرعشي( ) 1001در مقاله تحت عنوان جهانيشدن و چشمانداز آيندهی برنامهريزی درسي در كشورهای
درحالتوسعه ،برای مواجه با جهانيشدن تركيبي از همگرايي و واگرايي در برنامهی درسي مقبوليت بيشتری در حال
حاضر دارد .قنديلي و عالي( )1001در مقالهای بهعنوان بررسي تحليلي رويکردهای مختلف به بومي ماندن برنامه درسي
در عصر جهاني تدوين محتوا به شيوه بومي – ملي ،تئوری بومي جهاني را بهعنوان تئوری بديل در تدوين محتوای
درسي معرفي نموده است كه اهميت يکساني را برای دانش بومي و جهاني در برنامهی درسي قائل بوده و پرورش
دانش آموزاني فعال در توسعه اعم از دانش بومي و جهاني را در سرلوحه اهداف تدوين محتوای درسي قرار ميدهد.
نتايج مطالعه در استان خوزستان حاكي از تأثيرات جهانيشدن بر فرهنگ و تأثيرات آن بر سازمانها ،قائل به وجود
رابطه مثبت معنادار است .بر اين اساس هرقدر مديران دارای ذهنيت و نگرش مثبتتر به پديده جهانيشدن باشند
تأثيرات آن را نيز مثبتتر تلقي ميكنند .مردان و زنان در نگرش نسبت به تأثير جهانيشدن بر فرهنگ تفاوت معنادار
داشتند .بين سه گروه نمونه آماری (مديران مدارس ،رؤسای مناطق و كارشناسان ستادی) فقط در متغير آمادگي ذهني
برای جهانيشدن تفاوت معنادار مشاهده شد و .رؤسای مناطق و كارشناسان ذهنيت مثبتتر و آمادگي ذهني بيشتری
برای جهانيشدن را ابراز داشتند (پارسا ،زماني ،انصاری.)1010 ،
هاشمي( ) 1001تحليل محتوای كتابهای درسي دوره متوسطه و پيشدانشگاهي رشته ی علوم انساني حاكي از آن
است كه جهتگيری اصلي كتاب های درسي در ارتباط با آموزش صلح بر شناسايي دشمن ،آشنا ساختن يادگيرندگان
باسياستهای استعماری كشورهای قدرتمند غربي ،عدم توازن قدرت و مبادالت سياسي ،اقتصادی و فرهنگي كشورها
در سطح بين المللي و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان هست .ايزدی و قرباني قهرمان( ،)1001به تحقيقي بهعنوان
بررسي توصيفي نقش مدارس متوسطه و برنامهی درسي پنهان در نگرش نسبت به جهانيشدن و تقويت هويت ملي ،در
ايران پرداختند .يافتههای تحقيق ،بيانگر نقش برنامه ی درسي پنهان مدارس در تقويت هويت ملي است؛ بهاينترتيب
كه حدود نيمي از دانشآموزان و كاركنان نقش برنامههای درسي پنهان مدارس را در تقويت هويت ملي زياد و خيلي
زياد داشتهاند و دانشآموزان تا حدودی بيشتر از كاركنان برنامهی درسي پنهان را در ايجاد نگرش به جهانيشدن مؤثر
ميدانند؛ و همچنين نظام آموزشوپرورش ايران همگام با ساير نظامهای آموزشي دنيا در معرض فرايند جهانيشدن
قرارگرفته و ميگيرد.
يافتههای حسنزاده ( )1001نشان داده است كه در كتابهای درسي پايهی اول دوره متوسطه ،بازتاب مؤلفههای هويت
ملي كمرنگ و مؤلفههای جهانيشدن بسيار ضعيف بوده است و برنامهی درسي در ايران در برابر جهانيشدن موضعي
محافظه كارانه و محتاطانه گرفته و در برخي مواقع موضعي خصمانه يا بيتفاوت اتخاذ كرده است .كرم خاني()1001
نتايج حاصل از تحقيق حاكي از آن بود كه به نظر متخصصان برنامهی درسي ،جهانيشدن بر تأكيد بيشتر بر يادگيری
زبان انگليسي ،شناخت بيشتر نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب ساير ملل ،شناخت و تقدير بيشتر از افراد مؤثر علمي در
حيطه بين الملل ،كسب مهارت زندگي با اقوام ملل ديگر ،شناخت بيشتر نسبت به چالشها و نوآوریهای علمي جهاني،
لزوم گنجاندن برنامه ی درسي حقوق بشر و دموكراسي ،تهيه و توليد محتوی مجازی ،تغيير جريان آموزش از تدريس به
يادگيری ،تغيير جريان آموزش از گروهي به انفرادی ،تغيير جريان آموزش از كسب مهارت ،تغيير جريان آموزش از
رفتاری به ساختن گرايي ،تغيير جريان آموزش از سنتي به مجازی به لحاظ آماری اثر معنادار داشته و بر به رسميت
شناختن چندزبانگي در آموزش ،تغيير جريان آموزش از ياددهي يادگيری رشتههای جداگانه به رشتههای يکپارچه و
تغيير نقش استادان از انتقالدهندهی دانش به راهنما به لحاظ آماری اثر معناداری نداشته است.
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يافتههای صمدی طهراني و مهماندوست( )1001حاكي از آن است كه ايران با داشتن صبغهی علمي -فرهنگي غني و
هويت ايراني -اسالمي ميتواند موقعيتي بين تئوری درختي تا قفسهای اختيار كند ،اين بدان معناست كه ايران
ازيكطرف با داشتن غنای فرهنگ و هويتي ايراني و از طرف ديگر فرهنگ ديني اسالم (كه خود ديني جهاني بوده و
درخور تمام زمانها مکانها هست) ،مي توانند نقشي فعال و پويا در عرصه جهاني بازی كند و ضمن رشد دانش و
فرهنگ بومي خود از آن بهعنوان پشتوانه ای جهت اعتالی دانش و فرهنگ جهاني و جهاني كردن فرهنگ بومي خود
بهره گيرد.
تحليلي تطبيقي از گفتمان های كتاب مدني سال نهم مدارس روسيه و استوني و گفتمانهای دانشآموزان كالس نهم
دو كشور توسط كالچوا )1441(1صورت گرفته است كه حاكي از آن است كه كتابهای مدني دو كشور شبيه به
يکديگر بوده ،مورد با اصول فعاليتهای شهروندی بيشترين فراواني در كتابها عبارت بودند از آشنايي با حکومت،
انتخابات ،اطاعت از قوانين و مقررات و كمترين فراواني ها حقوق بشر ،اصالح جامعه ،شهروند شدن و بيان ديدگاههای
خود ،بودند .بيشتر دانشآموزان ديدگاهها انتقادی خود را بيان مي كردند .دانشآموزان روسي به مسائلي مانند :مسائل
قومي ،مشکالت رويداد و مرزهای بسته توجه داشتند .بيشتر اين مسائل هرگز در كتاب مدني نيامده بودند.
مارجينسون )1440(1اين توصيه را ارائه كرده است كه آموزش شهروندی بايد فراگيران را به دانشها ،نگرشها،
مهارتها و حالت های رفتاری مناسب مجهز كند تا آنان قادر باشند بهصورت فعال و آگاهانه با چالشهای قرن 11مواجه
شوند .محقق نتيجه گرفته است كه در چارچوب آموزش شهروندی بايد موضوعات اساسي از قبيل :درک هويت ،حقوق
و برخوردها ،مسئوليتها تکاليف و تعهدات ،مشاركت و فعاليت در امور عمومي ارزشهای اجتماعي موردتوجه قرار
گيرد.
مطالعه افتخار احمد ( 1440به نقل از هاشمي ) 1001 ،نشان داده است كه مدل تربيت شهروندی كشور پاكستان
بهطور عمده بر تربيت مذهبي مبتني است ،در اين مدل هد ف عمده پرورش شهرونداني است كه از طريق آموزههای
قرآن به دولت محل زندگي خود وفادار بمانند .محقق پيشنهاد مي كند كه نظام تربيت شهروندی و الگوهای حاكم بر آن
نبايد فقط به كشور پاكستان خالصه شود بلکه بايد بتواند آموزه هايي را ارائه دهد كه در خارج از مرزهای پاكستان نيز
كاربرد داشته باشد.
بربرگلو )1410( 0بر اساس مطالعه ميداني اين پيشنهاد را ارائه نموده است كه از پيامدهای جهانيشدن ،بروز تغييرات
بنيادين در الگوهای زندگي ،عادات مذهبي و جامعه دانش هست .برای آمادهسازی شايستهی مردم و جامعه بهمنظور
پيشرفت در جامعهی دانش جهاني ،تغييرات و تحوالت اساسي در رسالت و محتوای درسي ،روشهای تربيتي و الگوهای
تحقيق و پژوهش الزم است .اين تغييرات بايد فراتر از تغيير در محتوا و فنّاوری جريان يابد و به خلق زمينههای
يادگيری بيانجامد كه به انواع جديدی از ذهن يا همان خردی منجر خواهد شد كه موردنياز جامعهی دانايي محور
است .پژوهشهای جهاني نشان مي دهد كه معلمان به آموزش و حمايت مداوم برای تغيير در راستای انتظارات نظام
آموزشي نياز دارند (مهرمحمدی  .)1000 ،مستند به ادبيات پژوهشي فوق اين مطالعه بر آن است تا به دو سؤال زير
پاسخ دهد:
هر يك از تئوریهای تعامل با جهانيشدن تا چه ميزاني به كار بستهشدهاند؟
متخصصان علوم تربيتي در مواجهه با جهانيشدن تا چه ميزان با كاربرد تئوریهای تعامل با پديده جهانيشدن در
برنامهريزی آموزشي موافقاند؟

1- Kuhlthau
2- Marginson
3- Berberoglu
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يافتههایتحقیق 

با توجه به اينکه تعداد پرسشنامههای جمعآوریشده باالتر از  04هست ،با توجه به قضيه حد مركزی ،توزيع جامعه
آماری ،توزيع نرمال هست .چون مقادير پاسخ بين  4تا 144است ،جهت تبيين و تفسير متغيرهای تحقيق ،از آزمون t
تك نمونهای با مقدار آزمون برابر عدد ( ،94مقدار ثابت= )94و فاصله اطمينان  %59استفادهشده است .در آزمون
مذكور ،درصورتيكه مقدار سطح معنيداری بزرگتر از  4/49باشد ،متغير موردبررسي با مقدار آزمون  tتك نمونهای
عدد ( )94تفاوت معنادار ندارد و درنتيجه عامل موردبررسي در حد متوسط در جامعه آماری وجود دارد؛ و درصورتيكه
مقدار سطح معنيداری كمتر از  4/49باشد متغير موردبررسي با مقدار آزمون  tتك نمونهای (عدد  ) 94تفاوت
معناداری دارد ،در اين حالت اگر ميانگين عامل موردبررسي باالتر از عدد  94بود ،عامل موردبررسي بهصورت قوی در
جامعه آماری وجود دارد .اگر ميانگين عامل موردبررسي پايينتر از عدد  94بود ،عامل موردبررسي بهصورت ضعيف در
جامعه آماری وجود دارد .با توجه به جدول  1نتايج آزمون  tتك نمونهای برای متغيرها قابلمشاهده هست.
جهانيشدن

تکنمونهایبرایتئوریهایتعاملبا

جدول()2نتايجآزمون t

تئوری

سطح معنيداری

ميانگين

انحراف معيار

آزمون t

درخت

4/444

01/16

5

-14/1

كريستال

4/160

00/61

11

- 1/0

قفس

4/441

90/00

11

0/0

دی ان ای

4/410

01/59

14

- 1/1

قارچ

4/410

06/50

10

- 1/0

آميب

4/444

01/06

14

-14/0

با توجه به جدول 1سطح معنيداری تمام تئوریهای تعامل با جهانيشدن بهجز تئوری كريستتال از ستطح معنتيداری
 4/49كمتر هست ،و با توجه به ميانگين تئوری های تعامل با جهانيشدن در تمام موارد بهجز در تئوری قفس ميتانگين
كمتر از عدد  94بوده ،بنابراين ،تئوریهای تعامل با جهانيشدن بهجز تئوری قفس بهصورت بستيار ضتعيف در جامعته
آماری وجود دارد و تئوری قفس بهصورت كمي قویتر در جامعه آماری وجود دارد.
برای بررسي سؤال دوم تحقيق از آنتروپي قانون بهره جسته شده است كه نتايج آن در جدول  0ارائهشده است.
جهانيشدن 

تئوریهایتعاملبا

وزنشاخصهای

جدول()2
تئوریآمیب(انگل)

تئوریقارچ

تئوریدیانای

تئوریقفس

01

تئوریکريستال

1811020

تئوریدرخت

181409.

1810012

1874010

1812.0

18292.1
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جهانيشدن .

نمودار()1وزنتئوریهایتعاملبا

نتايج آنتروپي در جدول 1و نمودار 1حاكي از آن است كه در ديدگاه متخصصان آموزشوپرورش نسبت به تئوریهای
تعامل با جهانيشدن تئوری قفس بيشترين وزن را دارد و به ترتيب تئوری درخت و كريستال و دی ان ای و قارچ و
آميب بيشترين وزن رادارند .بنابراين ،از ديدگاه متخصصان آموزشوپرورش به ترتيب تئوری قفس و درخت و كريستال
و دی ان ای و قارچ و آميب بيشترين كاربرد را در آموزشوپرورش ايران دارد.
نتیجهگیری 

بحثو
نتايج حاصل از روش آنتروپي نشان ميدهد كه نگرش متخصصان آموزش و پرورش بيشتر به سمت كاربرد تئوری قفس
در آموزشوپرورش است ،در اين نظريه جامعه محلي در برابر ورود دانش جهاني باز است ولي تعامل با دنيای خارج بايد
در يك چارچوب معين برای حفاظت و فيلتر كردن دانش جهاني باشد .تحقيقات صمدی و طهراني و
مهماندوست( )1001نيز نشان داده است كه آموزش و پرورش ايران با داشتن صبغهی علمي -فرهنگي غني و هويت
ايراني -اسالمي ميتواند موقعيتي بين تئوری درختي تا قفس اختيار كند .و همچنين تحقيق قاسمزاده( )1054نيز
نشان ميدهد كه در آموزشوپرورش ايران طيفي از تئوری های درخت و كريستال و قفس كاربرد دارد .محقق در
تحقيق حاضر به اين نتيجه رسيده كه آموزشوپرورش ايران از طريق فيلتر كردن از اثرات منفي جهانيشدن ميكاهد
ولي در آموزشوپرورش ايران به دليل تنگتر و تنگتر شدن روزافزون حصارها تعامل با دنيای خارج را بيشازحد
محدود ميكند و رشد دانش محلي را كند ميكند .نتايج تحقيقات سهراب و ساراني( ) 1001نيز با اين نکته اشاره دارد
كه گروههای زيادی از دانشآموزان ايراني دارای ضعفها و كاستي هايي در مورد هويت فرهنگي ،اجتماعي و ملي خود
هستند .در تئوری قفس تدوين برنامه درسي بر اساس چارچوبهای محلي با مرزهای ايدئولوژيك شفاف است و
همچنان كه فعاليتهای آموزشي بر فعاليت های شفاف محلي تمركز دارد ،در معرض دانش گسترده جهاني قرار
ميگيرد و از منافع آن نيز بهرهامند مي شود ولي در تحقيق حاضر محقق به اين نتيجه رسيده كه در محتوای كتابهای
درسي و برنامه درسي آموزشوپرورش ايران توجه به جهانيشدن و تربيت شهروندی و دانش بومي و دانش جهاني
خيلي كم شده است و در قسمت دانش بومي بيشتر به مسائل مذهبي توجه شده و به دانش بومي در بقيه علوم توجه
نشده است ،بهعنوانمثال در علوم تجربي و پزشکي در آموزشوپرورش ايران توجهي به دانش ابوعلي سينا و بقيه
دانشمندان بومي نشده است كه اين نتيجه با تحقيق فتحي واجارگاه و معلم عليآبادی( )1001كه به اين نتيجه اشاره
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ميكند كه در كتاب های درسي دوره ابتدايي در بين مسائل ملي توجه به باورهای مذهبي و در بين مسائل جهاني و
بينالمللي مطالعه درباره كشورهای ديگر بيشتر از بقيهی مقولهها پرداختهشده است و به بقيه مؤلفههای مسائل ملي و
جهاني توجه نشده است.
بهطوركلي در آموزش و پرورش ايران فقط از فيلترينگ كردن كه از شاخصهای اين تئوری است استفادهشده و آموزش
و پرورش ايران بايد تعادل در فيلتر نمودن منابع و اطالعات موردنياز دانشآموزان را رعايت كند و به پرورش دانش
بومي در تمام علوم بپردازد و تفکر انتقادی دانش آموزان را پرورش دهد و دانش آموزاني محلي با نگرش جهاني كه
محلي عمل ميكنند پرورش دهد و معلماني با مهارتهای الزم برای پرورش دانش آموزان در عصر حاضر استفاده كنند.
در تحقيقي نيك نيا و امامجمعه( )1001نيز به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين و مؤثرترين عامل در بهبود كيفيت
تعليم و تربيت ،شايستگي و صالحيت حرفهای معلمان است و همچنان كه پيشتر گفته شد ،هيچيك از روشها و
نظريههای برخورد با جهانيشدن نميتواند بهتنهايي پاسخگوی نيازها باشد ،بهخصوص برای كشوری با گستردگي ،تنوع
فرهنگي و حجم گسترده سيستم آموزشي چون ايران به نظر ميرسد بهتر است تركيبي از اين روشها برای كشور به
كار گرفته شوند .بهطوركلي ميتوان گفت نظريههای آميب و قارچ درجايي كه مديران سيستم آموزشوپرورش تمايل
بهسرعت بخشيدن به تغيير و بهروز شدن برنامههای آموزشوپرورش دارند مناسبترند ،درحاليكه نظريههای درخت،
كريستال و قفس پرنده برای حفظ ارزشهای فرهنگي و بومي كاراتر هستند و نظريه دی ان ای نيز در شرايطي كه
سيستم آموزشوپرورش ميخواهد به شکل متوازن به جهانيشدن و حفظ ارزشهای بومي توجه كند برای تدوين
برنامه درسي مفيدتر است.
پيشنهادها
 )1پيشنهاد مي شود دروس مرتبط با شناخت عميق فرهنگ بومي و بستر تاريخي و اجتماعي خودی در تمامي
مقاطع تحصيلي نظام آموزشوپرورش گنجانده شود .درواقع دانشآموزان نبايد تنها با مجموعهای از نظريهها،
ديدگاهها ،روشها و يافتههای علوم نوين آشنا شوند ،اگر اينطور باشد بهتدريج بافرهنگ خودی بيگانه
ميشوند .پس الزم است بهغيراز دروس تاريخ و دانش اجتماعي و ادبيات كه مرتبط با ارائه فرهنگ بومي
هستند در ساير دروس نيز موضوعاتي مرتبط با شناخت های فرهنگي و اجتماعي مطرح گردد .بدين ترتيب
بازنگری جدی در محتوای دروس در مقاطع ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه امر الزمي هست.
 )1زمينهسازی مناسب توسط مربيان برای احيای فطرت و شکوفای استعدادهای طبيعي متربيان و آگاه ساختن
آنها از موقعيتهای مختلف زماني و مکاني و چگونگي مواجه با مسائل.
 )0معرفت بخشي الزم به كودكان ،نوجوانان و جوانان در راستای انواع هويت فردی(وجه ممتاز و منحصربهفرد
وجود فرد از ديگران) و هويت جمعي(وجه مشترک وجود فرد با سايرين شامل :هويت انساني ،ديني ،ملي،
قومي ،جنسي و حرفهای).
 )0زمينهسازی مناسب برای امر مسئوليتپذيری و تکليف افراد در مواجه با رويدادهای مختلف تقويت قدرت
نقادی و ارزيابي و تحليلگری در نوجوانان و جوانان.
 )9اتخاذ سياستهای مناسب در راستای ارتقای خودباوری و اعتمادبهنفس در بين دانشآموزان و معلمان و ساير
كاركنان با تکيهبر بنيانهای ارزشمند ديني و فرهنگي.
 )6تقويت حسن احترام ،ارزش گذاری و قدرداني از دستاوردهای علمي فرهنگي گذشته در بين دانشآموزان و
معلمان.
 )1معرفي شخصيتهای علمي ،اخالقي و ديني از طريق كتابهای درسي تاريخ ،ادبيات فارسي ،علوم ،و رياضي و
ديني به دانشآموزان و معلمان.
 )0تشويق معلمان و دانشآموزان به راهاندازی سراچههای علمي ،آموزشي و تفريحي و وبسايتها.
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