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Globalization has altered numerous aspects of social life. There exists growing importance
of the teaching profession in the accumulation of capital forms in today’s competitive world;
thus, government policies to empower teachers in the context of globalization are crucial.
However, studies revealed that many countries were unsuccessful in formulating and implementing efficient and effective teacher education policies. The present research aimed to
examine the requirements of teacher education policy in the age of globalization. We mainly addressed the requirements for the teacher education policy agenda to interact wisely
with globalization. The current study attempted to provide a comprehensive and holistic
conceptual model concerning the requirements of teacher education policy in the age of
globalization. Accordingly, we described the nature of globalization and analyzed its effects
on the teaching profession. Based on the obtained findings, it is necessary for decision-makers in the field of teacher training to plan and implement strategies per the implications
of international policy. They should also consider establishing centralized policies on the
agenda, including taking advantage of the opportunities and benefits of globalization; the
management threats and challenges of globalization; modernizing the teacher education
system based on international development, and the professional and world-level empowerment of teaching students.
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مقاله پژوهشی
جهانی شدن و الزامات سیاستگذاری تربیت معلم
*علیرضا حیدری

1

 .1استاديار ،گروه مطالعات اجتماعی ،پردیس نسیبه ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 27 :اردیبهشت 1399

تاریخ پذیرش 28 :مرداد 1399

تاریخ انتشار 28 :اسفند 1399

کلیدواژهها:

جهانی شدن،
سیاستگذاری تربیت
معلم ،نوسازي آموزش
معلمان ،بهسازي
حرفهای دانشجو ـ
معلمان ،تربیت معلم
تراز جهاني

توانمندسازی حرفهای معلمان در دنیای دانشبنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشتساز است .این
در حالی است که پدیده جهانی شدن ،سیاستگذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیدهتر کرده
ِ
تربیت معل ِم ترا ِز
است .از این رو ،بسیاری از دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای کارآمد در زمینه
جهانی توفیقات الزم را بهدست نیاوردهاند .هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاستگذاری
تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانی شدن است .پرسش اصلی این است که سیاستگذاری تربیت
معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونیهای و آثار جهانی شدن بر حرفه معلمی میبایست از چه
ابعاد ،جهتگیریها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق ،سیاستگذاری تربیت معلم
در عصر جهانی شدن باید ضمن پرهیز از تقلیلگرایی و جزءنگری ،از ویژگیهای جامعیت ،نظاممندی
و انسجام برخوردار باشد .روش پژوهش ،توصیفی ـ تحليلي است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
شیوههای اکتشافی و سنتزپژوهی و جمعآوری دادهها با روش اسنادی و کتابخانهای انجام شده است .پس
از طبقهبندی اطالعات حاصله و استخراج مضامین و مقولههای اصلی ،مدل نظری پژوهش ارائه شده است.
بر اساس یافتهها و نتایج ،مدل طراحیشده شامل چهار راهبرد کالن ،شانزده مؤلفه و  32راهكار است.
راهبردهای کالن و مؤلفههای هر کدام عبارتاند از :بهرهگيري از فرصتها و مزاياي جهاني شدن (ارتباطات
بینالمللی ،کثرتگرایی جهانی ،الگوهای ارزیابی ،شبکههای سیاستی) ،مدیریت تهدیدات و چالشهای
جهانی شدن (بیگانگی معلمان ،تقویت سوداگری ،کاهش مرجعیت ،فردگرایی افراطی) ،نوسازي نظام تربيت
معلم بر پاي ه پيشرفتهاي بينالمللي (نظام مدیریت ،ساختارهای سازمانی ،رویکردهای مشارکتجویانه،
پارادایمهای نوین) و بهسازي حرفهای دانشجو ـ معلمان در تراز جهاني (شایستگیهای حرفهای ،برنامههای
درسی ،الگوهای کارورزی ،فناوریهای نوین).

* نویسنده مسئول:
دکتر علیرضا حیدری
نشانی :تهران ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس نسیبه ،گروه مطالعات اجتماعی.
پست الکترونیکیheidari@cfu.ac.ir :
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مقدمه
در عصر حاضر ،جهانی شدن با فراتر رفتن از مرزهای
سرزمینی نظا ِم وستفالی و کمرنگ کردن عناصر زمان
ِ
جهاني واحد» پيشبينيشده( (�Mc
و مکان« ،جامع ه
ِ
 )Luhan, 1964: 18يا «جامعهشبکهای»Castells,( 1
 )2010 [1996]: 25بهشدت درهم تنیده و وابستهای
پدید آورده است .برخی بر این باورند که در فضای
نوظهور برآمده از جهانی شدن ،کشورها و ملتها
به سمت همگرایی ،یکسانسازی یا همگنسازی
فرهنگی 2در حرکتاند و از غربی شدن و یا آمریکایی
شدن سخن به میان میآورند .گروه دیگری بر این
باورند که جهانی شدن باعث واگرایی شده و بر تحکیم
و پررنگتر شدن هویتهای محلی و بومی تأکید
دارند .بعضی نیز معتقدند جهانی شدن امکانات و
شرایطی را فراهم میآورد که منجر به شکلگیری
و پیدایش فرهنگها و هویتهای ترکیبی 3میشود
(گلمحمدی .)1392: 253 ،با وجود چنین دیدگاهها
و نظریههای متفاوت و حتی متعارض که تا حدودی به
دلیل پیچیدگی این پدیده است ،آنچه مسلم دانسته
شده این واقعیت است که جهانی شدن با دگرگون
کردن شرایط و مؤلفههای زیست اجتماعی مردم
تهدیدات و فرصتهای جدیدی را برای حوزههای
مختلف سیاستگذاری رقم زده است (سلیمی328 ،
.)327-1384:
در اثر گسترش پديده جهانيشدن ،امور مختلف
افزون بر ابعاد پيشين محلي ،4ملي 5و منطقهاي،6
1. Network society
2. Cultural synchronization
3. Hybrid identities
4. Local
5. National
6. Regional
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از ماهيت و خصلت فراگير «جهاني» 7نيز برخوردار
شدهاند .امر تربيت معلم نيز از اين قاعده مستثنا
نيست .نظامهاي تربيت معلم ،سياستها ،خط
مشيها و نيز نهادها ،ساختارها و فرايندهاي مرتبط با
آن ،در نتيجه توسعه جهاني شدن متحول و دگرگون
شدهاند؛ واقعيتي كه سياستگذاري در اين حوزه را به
دانش ،تخصص و معرفتي جهاني نيازمند کرده است.
تسريع و تشديد ارتباطات و تعامالت جهاني ،محدود و
محصور کردن انديشهها و تجربههاي تربيتي در زمينه
تربيت و آمادهسازي معلمان به قلمروي مرزهاي ملي
را به امري دشوار و غيرعقالني مبدل كرده است .از
اين رو ،بازنگري ،تغيير و اصالح سياستي و نوآوري و
روزآمدسازي سياستها ،ديدگاهها و جهتگيريهاي
نظام تربيت معلم اقدامي ضروري است .افزون بر این،
در دنیای دانشبنیان و رقابتی امروزی که سرمایههای
غیرمادی (انسانی ،اجتماعی و فرهنگی) نسبت به
سرمایههای مادی و طبیعی اهمیت بیشتری یافتهاند،
وجود معلمان ماهر و کاردان برای خلق و انباشت
چنین سرمایههایی امری حیاتی و سرنوشتساز
است .این در حالی است که بدون سیاستگذاری
نهاد دولت ،تربیت و آمادهسازی معلمان توانمند
امکانپذیر نیست .البته سیاستگذاری در این
حوزه به دلیل تغییراتی که فرایند جهانی شدن در
حرفه معلمی پدید آورده است ،با پیچیدگیها و
دشواریهای بسیاری همراه شده است .به همین
دلیل ،بسیاری از کشورها نتوانستهاند متناسب با این
دگرگونیها سیاستهایی را طراحی و اجرا کنند .بر
اساس پژوهشها ،بسیاری از معلمان از مهارتها و
شایستگیهای حرفهای الزم جهت پاسخگویی به
نیازهای عصر جهانی شدن برخوردار نیستند .به
عبارت دیگر ،فرایند سیاستگذاری در این کشورها
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معلمان شایسته و در تراز جهانی
در زمینه تربیت
ِ
ناکام مانده است .از این رو ،پژوهش در اين عرصه،
چشماندازهاي نوين جهاني را براي تصميمگيران
سياسي روشنتر ميکند و به آنها در فهم آثار و
پيامدهاي جهانيشدن ،پرهيز از انزواگزيني و ضرورت
ايجاد نوسازي و تحول در حوزه تربيت معلم ياري
ميرساند .هدف پژوهش حاضر این است که برای
معلم اثربخش ،پویا و پاسخگو
سیاستگذاری تربیت ِ
در برابر دگرگونیهای جهانی شدن ،مدلی را ارائه کند.
پرسش اصلی این است که سیاستگذاری تربیت
معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونیهای
جهانی شدن میبایست از چه ابعاد ،جهتگیریها و
مشخصاتی برخوردار باشد؟ بررسی پیشینه پژوهش
بیانگر این نکته است که برخی پژوهشگران در
تحقیقات خود به ابعاد و جنبههایی از این موضوع
پرداختهاند .از جمله رضایی معتقد است که شدت
و سرعت تحوالت آینده در همه عرصههای زندگي
بشر ،عالوه بر شایستگیهای موجود ،برخورداری
معلمان از شایستگیهای انسانگرایانه ،فرادانشي و
فراشناختي را بیش از پیش ضروری ميکند .تغییرات
ایجادشده در مهارتهای مورد نیاز قرن بیستویكم،
داللتهایي اساسي برای صالحیتهایي دارد كه خود
معلمان به آنها نیازمندند تا این مهارتها را به شكلي
اثربخش به دانشآموزان بیاموزند .بر این اساس،
شایستگیهای انسانگرایانه شامل زیرشاخههایي
همچون آگاهي اخالقي و عاطفي ،استدالل اخالقي،
همدلي ،ذهن اخالقي ،ذهن آمیخته با احترام،
مدیریت احساسات ،هوش هیجاني ،استانداردهای
اخالقي باال و شایستگیهای فراشناختی مشتمل بر
موضوعاتی نظیر خالقیت و نوآوری ،تفكر خالق ،تفكر
انتقادی و ذهن آفریننده ،و شایستگیهای فراشناختی
شامل آگاهی فرد از دانستههای خود در زمینه علوم
مختلف ،ذهن نظمیافته ،دانش پیشرفته در موضوعات

برنامه درسي میشود (رضایی.)139-138 :1398 ،
مهرمحمدی بر این باور است که تربیت معلم نیازمند
بهینهسازی الگوی برنامه درسی سنتی است که متکی
به معرفتشناسی اثباتی در امر تربیت حرفهای است.
با تمسک به معرفتشناسی بدیل که نسبت خطی و
مکانیکی میان دانش نظری و دانش حرفهای را برقرار
نمیداند ،برنامه درسی تربیت معلم باید استعداد
تربیت عناصر حرفهای با ویژگیهای یادگیرندگی،
پژوهندگی و توان مشارکت در صحنه خلق دانش
حرفهای یا همان تربیت معلم فکور را داشته باشد.
بازسازی برنامه درسی در چارچوب الگوهایی نظیر
یادگیری مسئلهمحور 8و مضمونمحور 9به کل جریان
آموزش صبغ ه میانرشتهای میبخشد (مهرمحمدی،
 .)16-14 :1392همچنین ،یافتههای پژوهش
غالمعلی احمدی و دیگران حاکی است پیشفرض
اساسی رویکرد تأملی یا فکورانه آن است که دنیای
معلمی و تدریس ،دنیایی پر از شرایط نامعین و
پیچیده است که برای مسائل متعدد آن ،راهحلهای
از پیش تعیینشده وجود ندارد .در این دنیای سرشار
از مسائل معماگونه ،موقعیتهای تصمیمگیری بسیار
است و الزمه تصمیمات منطقی و اخالقی ،تأمل و
تفکر تأملی است (احمدی و دیگران.)63-62 :1398 ،

 .1ادبیات موضوع
معلمان کارگزاران اصلی فرایند آموزش و پرورش
هستند .کارکرد صحیح مدارس و نظام تعلیم و
تربیت تا حد زیادی به برخورداری از معلمان کارآمد
و کاردان وابسته است .بدون بهرهمندی از معلمان
شایسته ،باصالحیت و کاردان ،تربیت صحیح و واقعی
محقق نخواهد شد .کیفیت هر جامعهای به کیفیت
نظام آموزشی آن بستگی دارد و کیفیت هر نظام
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آموزشی به کیفیت کار معلمان آن وابسته است.
درحقیقت ،هیچ کشوری نمیتواند از سطح معلمانش
باالتر رود (خورشیدی .)10 :1388 ،نحوه و شیوه
آموزش و بهسازی معلمان ،بهویژه چگونگی تربیت
آنان در جهت دادن به آینده و سرنوشت بسیاری از
حوزههای اجتماعی حیاتی از جمله تحقق «اهداف
توسعه پایدار» 10نقش حیاتی و تعیینکنندهای دارد.
امروزه با مهاجرت بیشتر دانشآموزان ،کالسهای
درس از تنوعات اجتماعی اعم از تنوع قومی ،دینی،
فرهنگی ،نژادی ،زبانی و غیره برخوردار شده است.
پژوهشگران بر این باورند که جهانی شدن ،تأثیرات
پیچیدهای بر کیفیت افرادی که قصد معلم شدن
دارند ،برجای گذاشته است (کارنوی.)50 :1388 ،
این در حالی است که معلمان در بسیاری از کشورها
اظهار میکنند که از آمادگی الزم برای آموزش و
تدریس در محیطهای آموزشی متنوع و متکثر
برخوردار نیستند .تحقیقات حاکی است در بیشتر
کشورها ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه،
مهارتهای آموزشی و تربیتی مورد نیاز معلمان
در قرن بیستویکم در سیاستها و برنامههای
آمادهسازی و تربیت معلم مورد غفلت و چشمپوشی
واقع شده است ( .)Keengwe et al, 2016: 142وجود
معلمانی با صالحیتها و شایستگیهای حرفهای
نیازمند فرایندی برای جذب ،بهسازی یا آمادهسازی
و تربیت آنان است که به تربیت معلم 11مشهور است.
امروزه این حوزه از سیاستگذاری به دلیل آثار
سرنوشتسازی که بر آینده و پیشرفت جوامع دارد،
به منزله نقطه محوری و هسته اصلی سیاستگذاری
آموزشی و نیز به عنوان حوزهای پرنفوذ و اثرگذار
در سیاستگذاریهای توسعهای دولتها شناخته
شده است .سیاستهای کارآمد در عرصه تربیت و
)10. Sustainable Development Goals (SDGs
11. Teacher Training
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بهسازی معلمان ،به پرورش مربیانی میانجامد که
از دانش و مهارتهای مناسب برای پاسخگویی به
نیازهای عصر جهانی شدن برخوردارند .با توجه به
پیچیدگی و گستردگی تغییرات نظام بینالمللی و نیز
پرشتاب بودن دگرگونیهای جهانی ،سیاستگذاری
در حوزه تربیت معلم با در پیش گرفتن رویکردی با
ویژگیهای جامعیت ،کلنگری و نظاممندی ،امکان
اثربخش بودن و کارآمدی مییابد ،رویکردی که با
پرهیز از جزءنگری و تقلیلگرایی ،تمامی عناصر،
ارکان و جنبههای بهسازی معلمان را مورد توجه قرار
میدهد .در این راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد پس
از بررسی ماهیت پدیده جهانی شدن و واکاوی آثار
آن بر حرفه معلمی ،در قالب مدلی مفهومی به ارائه
الگوی نظری جامع درباره الزامات سیاستگذاری
تربیت معلم در عصر جهانی شدن مبادرت ورزد.

 .2روششناسی پژوهش
روش تحقیق توصیفی ـ تحليلي است .به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای اکتشافی و
سنتزپژوهی استفاده شده است .پژوهش اکتشافی
عمدتاً به منظور روشن شدن ابعاد و ماهیت مسئله
یا مشکلی که درصدد حل آن هستیم انجام میشود.
همچنین ،این روش زمين ه مناسبی برای مرور ادبیات
نظری و بحث درباره دیدگاههای گوناگون پدید
میآورد و از این رهگذر به پژوهشگران در کسب
آگاهی و شناخت درباره پدیدههای مورد مطالعه و
خلق ایدههای نوین و نوآورانه یاری میرساند .افزون
بر این ،از مزایای پژوهش اکتشافی ،انعطافپذیری آن
است؛ به نحوی که در چارچوب آن طرح انواع سؤال
(چه ،چرا و چگونه) امکانپذیر است .عالوه بر این،
سنتزپژوهی نیز روشی است که از طریق آن میتوان
به تحلیل ،ترکیب و مقولهبندی دوباره پژوهشهای
انجامشده مبادرت ورزید .البته این فرایند چیزی
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بیش از کنارهم چیدن اطالعات و تحقیقات قبلی
است؛ بدین معنا که ارتباط دادن و تلفیق پژوهشها
ِ
ساخت نظری کلی و منسجم به شیوهای
در راستای
استقرایی در مورد موضوعی مشابه صورت میپذیرد.
بر این اساس ،پژوهش حاضر در سه مرحله انجام
شده است .در مرحله اول به شیوه اکتشافی به
مطالعه پژوهشهاي مرتبط با جهانی شدن مبادرت
شد و دادههاي مورد نياز مربوط به ماهیت ،محتوا
و ابعاد این پديده از منابع معتبر و مؤثق استخراج
شد و تعاريف و توصيفات گردآوريشده در این باره
ارائه شد .در مرحله دوم ،به منظور شناسایی آثار و
ي شدن بر مفاهیم و مضامین حرفه
پيامدهاي جهان 
معلمی و نیز نقشها ،صالحیتها و شایستگیهای
مورد نیاز معلمان برای پاسخگویی به تغییرات
نوظهور ،نتايج و يافتههاي پژوهشي كه به اين
اثرگذاري پرداخته بودند مورد بررسي قرار گرفت
و با دستهبندي و مفهومسازي اطالعات به روش
سنتزپژوهي ،شاخصها و مؤلفههاي اصلی آن معرفی
شد .در مرحله سوم ،با توجه به دادهها و اطالعات
بهدستآمده از مراحل پیشین ،به تبيين و تحليل
الزامات کارآمدی فرایند سیاستگذاری تربیت معلم
در عصر جهانی شدن پرداخته شد و نتایج مشتمل
بر راهبردهای کالن ،مؤلفهها و نیز راهكارها در قالب
مدل نظری پژوهش ارائه شد .در فرايند سنتزپژوهی
این تحقیق ،دادهها و نظريههاي ارائهشده در
مطالعات پژوهشگران به شيوهاي استقرايي مورد
استفاده و استناد قرار گرفته است و پس از تركيب و
تلفيق آنها به ارائه چارچوب نظري عام و منسجمي
معلم سازگار با
درباره الزامات سیاستگذاری تربيت ِ
پديده جهاني شدن مبادرت شده است .اطالعات و
دادههای این پژوهش به شیوه کتابخانهای و اسنادی
و از طریق مطالعه متون و منابع علمی و پژوهشهای
مرتبط جمعآوری شده است.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3ماهیت پدیده جهانی شدن

اصطالح «جهانی شدن» 12از واژه «جهانیسازی »
مشتق شده است .امانوئل والرشتاین ،جهانی شدن را
نشاندهنده توسعه و گسترش نیروها و روابط اقتصاد
جهانی سرمایهداری میداند که با تقسیم کار جهانی
عجین شده است( .)Wallerstein, 1974دیوید هاروی
جهانی شدن را به منزله فشردگی زمان و مکان تعبیر
میکند ( .)Harvey, 1989رولند رابرتسون بر این باور
است که «جهانی شدن به مفهوم فشرده شدن جهان
و نیز به معنای فهم و تلقی از جهان به منزله یک
کل و مکانی واحد است» (.)Robertson, 1992: 8
مارتین آلبرو و الیزابت کینگ این تعریف را از جهانی
شدن ارائه کردهاند« :تمامی فرایندهایی که از طریق
آنها مردم نقاط مختلف جهان در دنیایی یکتا و
واحد ،متشکل و منسجم شده و به طور یکپارچه
و پیوستهای سازمان مییابند» (Albrow & King,
 .)1990: 8آنتونی گیدنز نیز برای توصیف پدیده
جهانی شدن این تعریف را مورد استفاده قرار داده
است« :تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان
که مکانها و محلهای دور از هم را به هم پیوند
میدهد؛ به نحوی که موجب میشود وقایع و اتفاقات
محلی را رویدادهایی رقمزند که کیلومترها دورتر
به وقوع پیوستهاند و برعکس» (.)Giddens, 1990
دیوید هلد معتقد است« :جهانی شدن فرایندهای
مکانی و زمانی است که مبنای تحول و دگرگونی
در مالحظات ،نگرشها و دغدغههای انسانها در
سازمان تعامالت اجتماعی به حساب میآیند و
موجب میشوند فعالیتهای انسانی بینامنطقهای
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و فراقارهای توسعه یابند و به یکدیگر پیوند داده
شوند .برای ارائه تعریفی جامع از جهانی شدن
باید این مؤلفهها مورد توجه قرار گیرند :توسعه و
گستردگی ،عمق و نفوذیابی ،سرعت و شتاب و تأثیر
و اثرگذاری» ( .)Held, 1999: 2توماس الرسون،
جهانی شدن را «نوعی کوچک شدن و فشرده شدن
جهان ،کوتاه شدن و از بین رفتن فاصلهها و نزدیکی
و بههمپیوستگی پدیدهها که موجب میشود
تعامالت افراد در هر بخش از جهان با دیگران در
سایر قسمتها بر مبنای کسب منفعت افزایش یابد»
تعریف میکند (.)Larsson, 2001: 9
صندوق بینالمللی پول 14چهار بُعد اساسی جهانی
شدن را این گونه برمیشمارد« :تجارت و معامالت،
حرکت سرمایه و سرمایهگذاری ،مهاجرت و جابهجایی
انسانها و گسترش و توسعه دانش» .تضعیف و
ش کشیدن قدرت حکومتهای ملی از
به چال 
مشخصههای فراگرد جهانی شدن دانسته شده است.
جهانی شدن برداشتهای سنتی درباره رویه حاکمیت
ملی را دگرگونکرده است .یکی از ویژگیهای اصلی
ت ملی وستفالیایی ،ارتباط آشکاری است که بین
دول 
حاکمیت و قلمروداری یا سرزمینیبودن وجود دارد.
یان آرت شولت در این باره میگوید« :به یمن جهانی
شدن ،نظام وستفالی پیشاپیش به گذشته تاریخی
پیوسته است .دستگاه دولت باقی میماند و درواقع
از برخی جهات بزرگتر و قویتر شده است و در
زندگی اجتماعی نسبت به گذشته دخالت بیشتری
میکند ،ولی هنجار وستفالیاییمحوریِ حاکمیت
دیگر قابل اجرا نیست» ( .)Scholte, 1997: 21جهانی
شدن منجر به برقراری پیوندهای فرامرزی مستقیمی
میان مراجع مختلف پایینتر از سطح دولت شده
است که گاه همراه با مقامات دولت مرکزی ،ولی

اغلب با دور زدن این مقامات صورت میگیرد .این
ذیلی» 15اختیار سیاستگذاری را
انتقال «صدر به
ِ
ِ
16
اغلب «ذیل به صدریِ » سایر صالحیتهای دولت
به سطح بینالمللی که گواه آن رشد مستمر شمار و
دامنه سازمانهای بینالمللی و شبکههای بیندولتی
در تمامی بخشهای جهان است ،تکمیل میکند.
یکی دیگر از ویژگیهای پدیده جهانی شدن بروز
چالشهای غیرسرزمینیشدن 17یا فراقلمرویی شدن
است .گفته میشود جابهجایی و فعالیت فزاینده
انسانها ،کاالها ،شرکتها و خدمات در بازارهای آن
سوی مرزهای ملیشان منجر به فرسوده شدن رابطه
«طبیعی» هر فرهنگ با یک سرزمین جغرافیایی
و اجتماعی شده است .مقرراتزدایی و آزادسازی
بازارها ،کمک چشمگیری به این روند غیرسرزمینی
شدن کرده است .اکنون بازیگران فرامرزی با
چشماندازهای قدرت ،سمتگیریها ،هویتها
و شبکههای متفاوت ،دولتهای ملی برخوردار
از حاکمیت را تضعیف کردهاند (Beck, 2000:
 .)11بدین ترتیب ،رابطه «طبیعی» هر فرهنگ یا
روندی با یک سرزمین جغرافیایی و اجتماعی از
هم گسیخته و پیوندهای میان ساختارها ،مناسبات،
چارچوبها و بازنماییهای فرهنگی از هم گسسته
است .این روند ظاهرا ً همگونساز و تعمیمبخش
را پدیدآورنده «فرهنگی جهانی» میدانند که
آهستهآهسته رویههای فرهنگی محلی و منطقهای
را نابود میکند و جای آنها را میگیرد .موجودیت
تازهای که وارد بحث غیرسرزمینی شدن شده است
فضای رایانهای است؛ فضای شبیهسازیشدهای که
رایانهها و شبکههای برخط ایجاد کردهاند .فضای
رایانهای تبدیل به کانونی شده است که استعداد
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شبیهسازی تعداد بیشماری فضاهای اقدام با
دستورکار ،منافع و ارزشهای خودش را دارد که
فراتر از ظرفیت دولت ملی هستند .در برداشت
آرجون آپادورای از حوزههای عمومی هجرتگزینی،
مفهوم «غیرسرزمینیشدن» اهمیت تعیینکنندهای
دارد .وی غیرسرزمینی شدن را به معنی جابهجایی
افراد ،اندیشهها و تصویرها میداند «که از مرزها و
هویتهای سرزمینی مشخص فراتر میرود»( (�Appa
 .)durai, 1996: 4اینگونه جابهجایی موجب بروز
گسستهایی بین ملت و سرزمین ،بین هویتهای
پویای اجتماعی و سیاسی و منطق سیاسی سرزمینی
بودن میشود .آپادورای برای انگارش ،نقشی محوری
در پیدایش «جهان سیاسی پساملی» قائل است
(مونی و همکاران.)61-60 :1394 ،
بر این اساس ،بهتر است در بررسی پدیده جهانی
ن و همهشمول داشته باشیم و
شدن نگرشی کال 
با پرهیز از یکسونگری ،ابعاد مثبت و منفی آن
را ارزیابی کنیم .چنین نگرشی این مزیت را دارد
که نشان میدهد اتحاد و امتزاج دو تحول عظیم،
یعنی ابتکارات ،انقالبات و سامان تازهای که بین
دو عرصه «پردازش دادهها» و «انتقال و ارتباط
آنها» روی داده است ،نهتنها بدیع و تازه است که
برعکس تحوالت کشاورزی که بر زمین و امکانات
ِ
ابزاری کشاورزی اتکا داشت و یا تحوالت صنعتی که
بر سرمایه و ابزارهای صنعتی وابسته بود ،تحوالت
جهانگسترانه به خالقیت و جرئت ابداعات فردی
به کمک سختافزارها و نرمافزارهای قابل دسترس
همگان وابسته است .این عمومی شدن و بازشدن
عرصه تولید و توزیع امکانات و ارزشهای انقالب
اطالعاتی و ارتباطی ،تا حد بیسابقهای امکان
بازیگری را برای همه افراد فراهم آورده است (رجایی،
 .)1397: 12بر اساس این رهیافت ،جهانی شدن به

معنای یادگیری و اثرگذاری است .فکر ،نوآوری و
خالقیت و سازماندهی در فرایند این اثرگذاریها
بسیار تعیینکننده است (واترز.)97-96 :1379 ،
 .2-3آثار جهانی شدن بر حرفه معلمی

در دهههای اخیر پدیده جهانی شدن آثار گسترد ه
و چندوجهی در ابعاد و جنبههاي گوناگون زندگی
اجتماعی جوامع برجای گذاشته است؛ به گونهای
که هرکدام از حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،
زیستمحیطی ،رسانهای و غیره به درجاتی از
پیامدهای آن متأثر شدهاند .از جمله زمینههایی
که بسیار تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن قرار
دارد نظامهای آموزشی ،کارآموزی و مهارتسازی
در سطوح جهانی ،ملی و محلی است (مهرعلیزاده،
« .)1386: 9آموزش و پرورش جهانی» 18دانش،
مهارتها و نگرشهایی را در دانشآموزان پدید
میآورد که اصولی بنیادین و پایهای برای مشارکت
فعاالنه و آگاهان ه و نیز تصمیمگیری عقالنی در جهانی
است که کثرتگرایی فرهنگی ،وابستگی متقابل،
نابرابری ،همکاری ،تضاد و رقابت فزاینده برخی از
ویژگیهای آن است .افزون بر اين ،سیاستها ،خط
مشیها و اقدامات مرتبط با تربیت معلم نیز در متن
و بافت جهانی شدن ،تحت تأثیر تجلیات و نمودهای
آن قرار گرفته است (Bruno-Jofre & Johnston
;2014; Loomis, Rodriguez, & Tillman 2008
 .)Paine, Blömeke & Aydarova 2016حرکت

انسانها ،مهاجرت دانشآموزان و معلمان ،جابهجایی
ایدهها و عقاید و ظهور کنشگران و ذینفعان جدید
در ورای مرزهای ملی ،کنش تربیت معلم را با
نفوذ نیروهای جهانی و فشارهای فراملی روبهرو
کرده است ( .)Paine et al,2017: 1133در عصر

علیرضا حیدری .جهانی شدن و الزامات سیاستگذاری تربیت معلم

18. Global Education

29

زمستان  .1399دوره  .10شماره 37

جهانی شدن به دلیل گسترش ارتباطات ،تعامالت
و پیوندهای شبکهای ،قواعد ،ابزارها و سازوکارهای
نوین به منظور یکسانسازی معیارها 19و مالکهای
سنجش و ارزیابی فعالیتهای تربیت معلم به طور
فزایندهای توسعه یافتهاند .درنتیجه تغییرات جهاني
مفاهيم و انگارههاي سنتي معلمي دچار دگرگوني
شده است؛ بدين معنا كه برداشتهای محدو ِد
محلي و ملي و اساساً ملتمحور 20جاي خود را
به تعاريف و برداشتهايي گستردهتر فراملي و
بينالمللي داده است .همچنين با توجه به پيچيدهتر
شدن و رقابتي شدن جوامع دانشبنيان 21امروزي،
معلمي به حرفهای تخصصي تبديل شده است كه
نياز به دانش وسيع و مهارتهاي گوناگون دارد
تا دانشآموزان را نهفقط براي زيستن در درون
مرزهاي ملي ،بلكه براي همكاري و همزيستي به
23
عنوان شهروندان جهاني 22در دنياي جهانيشده
آماده کند .يكي از مفاهيم نويني كه در اثر گسترش
پديده جهاني شدن برای حرفه معلمی مطرح شده
است مفهوم «معلم جهانی» 24است (& Canli
 .)Demirtas, 2018: 85معلم جهاني با بهرهمندي
از چشمانداز بینالمللی و نقشهایی چون تالش
براي تربيت شهروندی جهانی 25و آموزش شهروندی
جهانی ،26باور به اصول جهانشمول همچون عدالت
اجتماعي ،آزادي ،برابري ،صلحخواهي ،انساندوستي
و حفظ محيط زيست جهان و پاسداشت تنوعات
فرهنگي و احترام به تفاوتهاي قومي ،مذهبي،
زباني ،نژادي و غیره را مد نظر دارد .معلم جهاني

در زمينه ارائه آموزش چندفرهنگي 27و گفتوگوی
میانفرهنگی 28توانمند است (Merryfield, 1994:
 .)3يكي ديگر از دگرگونيهاي حرفه معلمي در
اثر جهاني شدن ،مفهوم «معلم نوآور» 29است .در
گذشته ،معلمي شغلي كليشهاي و يكنواخت دانسته
ميشد كه فعاليت تدریس به طور روزمره تكرار
ميشد و براي انجام آن به خالقيت خاصي نيازي
نبود .مفهوم «معلم تکنیسین» 30که معلم را همچون
كارمندي ميانگاشت كه ميبايست بدون چونو چرا
از دستورات پيروي کند ،چنين معنايي را به ذهن
متبادر ميكرد .در چنين نظام تربيتيای كه آن را
آموزش و پرورش بانكي يا مخزني خواندهاند (Freire,
 ،)2005تمركز اصلي معلم بر مراقبت از فرايند حفظ
معلومات بود و فهم و درك مطالب از اهميت چنداني
برخوردار نبود و از راهبردهاي تدريس معلممحور و
عمدتاً مبتني بر سخنراني استفاده ميشد .در حالي
ی به معلم خالق و
كه نظا م تعلیم و تربیت جهان 
نوآوری نياز دارد كه با جهان اطرافش در ارتباط
ل مسئلهاي در فرايند ياددهي ـ
باشد ،از تفكر ح 
31
يادگيري برخوردار باشد ،سؤاالت باز ـ پاسخ طرح
کند ،دانشآموزان را به مسئلهيابي ،32ارائه ايدههاي
جديد 33و يادگيري مهارتهاي رهبري 34ترغيب
كند و قادر باشد با در پيش گرفتن انواع راهبردهاي
يادگيري فعال 35و دانشآموزمحور 36محيطهاي

19. Standardizing
20. Nation-centred
21. Knowledge-based Societies
22. World citizens
23. Globalized world
24. Global Teacher
25. Global Citizenship
)26. Global Citizenship Education (GCED

30
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28. Inter-cultural Dialogue
29. Innovative Teacher
30. Technician Teacher
31. Open-ended Questions
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33. New Ideas
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يادگيري انعطافپذير 37و كارآفرينانه 38ايجاد كند .در
مفهوم «معلم پژوهنده» 39معلم به مثابه کنشگری
فکور 40دانسته شده كه از جديدترين رهيافتها،
روندها و يافتههاي پژوهشي بينالمللي در تعليم
و تربيت آگاه است ،با انجام پژوهشهای كاربردي،
توانايي گردآوری ،طبقهبندی ،سازماندهي و تحلیل
و تفسير منطقي اطالعات و دادهها را داراست .معلم
پژوهشگر 41معلمی است که از طریق كاربرد انواع
رويكردهاي نوين پژوهشي نظير کنشپژوهی،42
پژوهش روايي ،43درسپژوهي 44و خودپژوهي 45به
ي ميپردازد« .معلم اثربخش»،46
توسعه هويت حرفها 
47
در نقش یادگیرنده مستمر و مداوم ،با خودتأملي
و انديشيدن بر كنش تربيتي ،عملكرد خود را مورد
نقد و اصالح قرار میدهد .معلم اثربخش از طریق
50
تأمل بر عمل 48و تأمل در عمل 49از آموزش تأملي
در زمان مناسب و به شیوه مطلوب استفاده میكند.
51
چنین معلمی با برخورداری از نقش یادگیرنده
ضمن داشتن روحیه پرسشگری و کنجکاوی به
دنبال یادگیری مادامالعمر و مستمر بوده ،قدرت
سازماندهي ،برنامهريزي و تنظيم طرح درس
مناسب را دارد و براي تفهيم مطالب پيچيده و
دشوار از مثالهاي كاربردي مرتبط با زندگي روزمره
37. Flexible learning environments
38. Entrepreneurial
39. Researcher teacher
40. Teacher as a reflective practitioner
41. Teacher-researcher
42. Action research
43. Narrative research
44. Lesson study
45. Self-study
46. Effective teacher
47. Self-reflection
48. Reflection-on-action
49. Reflection-in-action
50. Reflective teaching
51. Learner

دانشآموزان استفاده ميكند« .معلم تسهیلگر»
با عينيسازي مفاهيم انتزاعي از طريق بهرهگيري
از عكسها ،جداول و نمودارها ،مسير آموختن
دانشآموزان را سهل و هموار ميکند ،با بهرهمندی از
رهیافت تربیتی ،53يادگيري پروژهمحور 54و روشهای
تدریس مشاركتي 55مانند گفتوگو و بحثهاي
گروهي 56و آموزش مهارتهاي کار تيمی 57و اجازه
دادن به دانشآموزان براي به اشتراك گذاشتن
ايدهها نقش مهمي در رشد شناختي آنان ايفا
ميکند« .معلم مسئول» 58با تعهد به انجام صحيح
وظایف حرفهاي ،پاسخگو بودن نسبت به عملكرد
ط اجتماعي،
تربيتي و فعال و اثرگذار بودن در محي 
در قبال توسعه كشور خود و نيز پيشرفت جامعه
جهاني روحيه مسئوليتپذيري دارد .معلم مسئول
در جلب همكاري دانشآموزان و اوليا در جهت
كاستن از مشكالت و معضالت جامعه محلي ،ملي
59
و جهاني فعال و اثرگذار است« .معلم اخالقمدار»
و فضيلتمند با پايبندي به اصول اخالق حرفهاي و
با برخورداري از صفات نیکوی اخالقی ،آثار مثبت و
سازندهای بر شخصیت دانشآموزان پدید میآورد.
چنین معلمی عامل اجرای اصول و معيارهاي اخالق
حرفهاي است و از آنها بهدرستي در موقعيتهاي
تربيتي استفاده ميكند ،با صداقت ،حسن خلق،
آزادمنشي ،عزت نفس ،مهرباني و پرهيز از خشونت
كالمي و رفتاري ،موجب اعتماد و جذب دانشآموزان
ميشود و با سعه صدر براي دانشآموزان فرصتهایی
ايجاد ميكند تا از اشتباهات و خطاهایشان بياموزند.
52

52. Facilitator teacher
53. Pedagogical approach
54. Project-based learning
55. Participatory reaching methods
56. Group discussions
57. Teamwork skills
58. Responsible teacher
59. Ethical teacher
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درنهايت« ،معلم روانشناس» 60كه با ارائه مشاوره
 ،آگاهيبخشي ،راهنمايي 62و همدلي 63قادر است به
دانشآموزان در حل مشكالت عاطفي ،خانوادگي،
اقتصادي ،فرهنگي و برخورد عقالني با ناكاميها،
هيجانات و محروميتها كمك و ياري رساند( (�En
 .)anoza & Abao, 2014: 357-358شايستگيهاي
الزم براي ايفاي درست کارکردهای اين بُعد از مفهوم
معلمي عبارتاند از :آشنايي با اصول و قواعد راهنمايي
و مشاوره تربيتي ،برخورداري از تواناييهاي ارتباطي
و مهارت برقراري ارتباط مؤثر با دانشآموزان ،مهارت
شنيدن فعال ،داشتن حس دلسوزي ،تالش در جهت
تأمين سالمت رواني دانشآموزان و ارتقاي نگرش
و مهارتهاي زندگي آنها از طريق نهادينهسازي
مثبتانديشي ،كنترل خشم و عصبانيت ،كاستن از
اضطراب و افسردگي و مقابله با ترسها و نگرانيهاي
غيرمعمول (Salandanan et al., 2006, Cited by
.)Enanoza & Abao, 2014: 357-358
61

 .3-3الزامات کارآمدی سیاستگذاری تربیت معلم
در عصر جهانی شدن

جهاني شدن به منزله پديدهاي پيچيده و
چندوجهي با آثار گسترده و عميق بر موقعيت
حرفهاي معلمان دانسته شده است كه الزم است
نظامهاي تربيت معلم براي آمادهسازي دانشجو ـ
معلمان تدابير و تمهيدات مناسبي را تدوين و اجرا
کنند (& Bhalerao and Kelkar, 2012, Kumar
Parveen, 2013, Paine, Aydarova & Syahril,
2017, Ntuli, Nyarambi, Agamba & Ntuli,
 .)2016, Canli & Demirtas, 2018جهاني شدن

ماهيتاً به عنوان امری دوسويه قلمداد شده است كه
60. Psychological teacher
61. Counselor
62. Guide
63. Empathy
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از يكسو به دليل آثار مثبت ،سازنده و مزايايي كه
ايجاد ميكند همچون فرصت و غنيمتي به حساب
ميآيد كه سیاستگذاران بايد از آن بهره جویند و
از سوي ديگر به جهت پيامدهاي منفي و مخربي
كه دارد به عنوان تهديد و چالشي قلمداد ميشود
كه بايد نسبت به آن محتاط و مراقب بود .از منظر
فرصتها و مزایا ،در دنياي جهانيشده امروزی
به مدد فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی،
امکانی فراهم آمده تا کشورها بتوانند با سهولت
و سرعت بیشتری به تبادل ایدهها و اندیشهها
مبادرت ورزند .سیاستگذاران تربیت معلم
قادرند با بهرهگیری از این امکان ،از دستاوردها،
پیشرفتها و موفقیتهای جهانی ،بهویژه تجارب
ن برای ارتقای
کشورهای پیشرو آگاهی یابند و از آ 
کیفیت و اثربخشی بهسازی معلمان استفاده کنند.
از اين رو ،ضرورت دارد «بهرهگيري از فرصتها و
مزاياي جهانيشدن» همچون یکی از راهبردهای
کالن مورد توجه سياستگذاران تربيت معلم قرار
گيرد .خلق فرصتهای یادگیری جهانی برای
دانشجو ـ معلمان از طریق برگزاری و حضور در
سمینارها و همایشهای بینالمللی راهکار مؤثر
دیگری در چارچوب این راهبرد کالن محسوب
میشود .توسعه کثرتگرایی و همگرایی جهانی و
گسترش هنجارها و انديشههايی نظیر نوعدوستی،
صلحجويی ،برابریطلبی و آزادیخواهی ،فرصتی
برای افزایش انسجام اجتماعی و وحدت ملی و
نیز کاهش منازعات ،تنشها و اختالفات میان
ملل و افزایش مدارا ،صلح و امنیت بینالمللی
پدید میآورد .در این راستا ،میتوان با راهکارها
و برنامههایی چون برپایی کارگاههای آموزشی
برای دانشجو ـ معلمان در زمینه موضوعاتی
چون تعلیم و تربیت چندفرهنگی ،آموزش و
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پرورش چندزبانی ،64گفتوگوی میانفرهنگی
( ،)Mc Fadden et al, 1997مدیریت و پذیرش
تنوعات اجتماعی ،آموزش مهارتهای حل تضاد،
روشهای تقویت روحیه تساهل ،مدارا و تحمل،
شایستگیهای ارتباطی و اجتماعی آنان را ارتقا
بخشید .افزون بر این ،توسعه رهیافتها و الگوهای
ارزیابی جهانی در زمینه تربیت معلم ،امکانی فراهم
میآورد تا تصمیمسازان این حوزه سیاستگذاری
به طراحی نظام جامع سنجش عملکرد مبادرت
ورزند و با استانداردسازی معیارها و شاخصهای
بهسازی معلمان به ارتقای کیفیت آموزش نائل
آیند .گسترش شبکههای ارتباطی معلمان نیز
فرصتی برای سیاستگذاران تربیت معلم محسوب
میشود تا با تمهید سازوکارهای تعامل اثربخش ،از
ایدههای ذینفعان ،کنشگران نوین و انجمنها و
اتحادیههای معلمان در تدوین سیاستها ،برنامهها
و رویهها بهره جویند.
«مديريت تهديدات و چالشهاي جهانيشدن»
دومین راهبرد کالن جريان سياستگذاري تربيت
معلم در مواجهه با این پدیده است .يكسانسازی
فرهنگی و تضعیف ارزشهای بومی ،محلی و ملی ،قادر
است بستر و زمینهای برای بیگانهسازی معلمان پدید
آورد و به بروز بحرانهاي هويتي منجر شود .بر این
اساس ،ضرورت دارد برنامههایی در جهت آگاهسازي
دانشجو ـ معلمان نسبت به تاريخ ،فرهنگ ،هويت و
ميراث ملي كشور خود و تعمیق هویتهای بومی
و ایجاد سازواری میان سطوح گوناگون فرهنگی و
هویتی آنان طراحی و تدوین شود .همچنین ،در عصر
حاضر با اصل و محور قرار گرفتن اقتصاد و فرهنگ
سرمايهداري ،اندیش ه و عمل مادیگرایانه ،ابزارانگارانه
و سودجويانه به امر تربیت گسترش یافته است .از
64. Multilingual education

این رو ،ضرورت دارد راهکارهایی چون تقویت اخالق
حرفهای معلمان و تعمیق نگرش چندساحتی و تفکر
چندبعدی به تعلیم و تربیت در پیش گرفته شود.
ضمن اینکه تهدید دیگری که در اثر توسعه فرهنگ
مادی سرمایهداری پدید آمده این است که از اعتبار
حرفه معلمی و جایگاه شغل معلمي ارزشزدایی شده
و به نوعی مرجعیت حرفهاي معلمان آسيبپذير
شده است .توسعه فضای سایبری ،65فناوریهای
66
دیجیتالی و رسانههاي نوین« ،جهان مجازی»
و منبع اطالعاتی نوظهوري را پديدار کردهاند که
دانشآموزان با رجوع مستقيم و بيواسطه به آن ،به
کسب دانش مبادرت میورزند .مديريت اين چالشها
نيازمند راهكارهايي از جمله ارتقاي شأن ،مرتبت و
جايگاه اجتماعي و حرفهای معلمان در جامعه و
باال بردن روحيه شغلي دانشجو ـ معلمان از طريق
سازوكارهاي تشويقي و انگيزشي مادی و معنوی
است .همچنین ،سست شدن ارزشهاي اخالقي
در نتيجه تقویت فردگرایی افراطي ،مخاطره دیگری
است که انجام رسالت معلمي در تعميق بخشيدن
ارزشهای انساني را با موانع عمدهاي مواجه کرده
است .تقویت نگرش جمعگرایی و روحیه نوعدوستی
و آشنایی دانشجو ـ معلمان با مهارتهای کار گروهی
و جمعی از جمله راهکارهایی است که میتواند در
مواجهه با این تهدید ،اثرگذار باشد.
«نوسازي نهادی و ساختاری نظام تربيت معلم
بر پايه پيشرفتهاي بينالمللي» سومین راهبرد
کالن فرایند سیاستگذاری تربیت معلم در عصر
جهانی شدن است .با توجه به پیشرفتها و تغییرات
جهانی ،دولتهای پیشرو و توسعهخواه امر نوسازی و
بازسازی نظام آموزش معلمان 67و بهروزرسانی آن را
65. Cyberspace
66. Virtual world
67. Modernization and reconstruction of teacher educa-
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در اولویتها و ترجیحات سیاستگذاری قرار دادهاند.
بدین منظور ،توسعه همکاریها و ارتباطات بینالمللی
نهادهای متولی امر تربیت معلم و نیز بهره جستن از
شاخصها و سنجههای جهانی برای بهسازی منابع،
راهكارهای مؤثري است که فراروی سیاستگذاران
تربیت معلم قرار دارد .افزون بر این ،به منظور کارآمد
کردن ساختارها و فرایندهای سازمانی الزم است تا
برنامههای عملیاتی در زمینه ارتقای زیرساختهای
آموزشی ،فیزیکی و کالبدی و نیز توسعه اتوماسیون،
هوشمندسازی و بهرهگیری از سامانههای
الکترونیکی و مجازی آموزشی و اداری تنظیم شود.
افزایش رویکردهای مشارکتجویانه ،مؤلفه و داللت
سياستي ديگري از راهبرد کالن نوسازي نهادي و
ساختاري بين المللي است .در جهان امروز دولتها
برای کارآمد کردن سیاستهای خود به دنبال
کوچکسازی ،چابک شدن و تحرک بیشتر از طریق
مشارکتپذیری نهادهای مدنی و ایفای نقشهای
تنظیمی هستند .بدین منظور ،تمرکززدایی ،کاهش
تصدیگری و جلب مشارکت نهادهای مدنی و نیز
واگذاری اختیارات به سطوح منطقهای ،محلی و
سازمانهای مردمنهاد از راهکارهایی است که موجب
کارآمدی بیشتر سیاستگذاری تربیت معلم میشود.
آخرین مؤلفه و داللت سیاستی این راهبرد کالن،
گسترش روزافزون پارادایمهای نوینی چون «توسعه
پایدار» 68و «حکمرانی خوب» 69است .بر این اساس،
بایسته است فرایند سیاستگذاری تربیت معلم در
زمینه ارتقای شاخصهای پاسخگویی ،اثربخشی،
ت محیطی
قانونمندی و شفافیت و توسع ه سواد زیس 
دانشجو ـ معلمان و افزایش تواناییهای ارائه آموزش
پایدار ،برنامهها و راهکارهای مؤثری تدوین و اجرا
tion system
68. Sustainable development
69. Good governance
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کند« .بهسازي حرفهای دانشجو ـ معلمان در تراز
جهاني» چهارمين راهبرد کالن براي ارتقاي كارايي
فرايند سياستگذاري تربيت معلم در عصر جهاني
شدن است .تحوالت عصر جهانی شدن نیازمند
معلمی است که از مهارتها و توانمندیهای
چندگانه ،متعدد و متنوعی برخوردار باشد .ارتقای
صالحیتها و شایستگیهای حرفهای 70دانشجو
ـ معلمان از طریق راهکارهایی چون افزایش
کیفیت فرایند آموزش ،بهبود مهارتهای نوآوری،
کارآفرینی ،تفکر خالق ،انتقادی و حل مسئلهای،
تقویت رویکردهای نوین در تحقیقات تربیتی
شامل روایتپژوهی ،درسپژوهی ،کنشپژوهی
و خودپژوهی ،آشنایی به زبان انگلیسی و آمادگی
یادگیری مداوم از محیط پیرامون امکانپذیر است.
همچنین ،تغییر و تحول و بهروزرسانی برنام ه درسی
تربیت معلم 71به عنوان یکی از مهمترین مؤلفهها
و داللتهای سیاستی از سوی اندیشمندان مورد
تأکید قرار گرفته است .برخورد فعال ،پویا و هدفمند
برنامههای درسی با فرهنگهای گوناگون برای ایجاد
مصونیت حقیقی و برقراری مبادالت سازنده فکری و
فرهنگی با دیگران اجتنابناپذیر است (مهرمحمدی،
 .)1393: 482بدین منظور ،الزم است راهکارهایی
چون بینالمللیسازی برنامه درسی 72با رویکرد
شايستگيمحور ،73تلفیقی و مضمونپایه 74و نیز
بازنگری و روزآمدسازی برنامههای درسی قدیمی
مورد توجه سیاستگذاران تربیت معلم قرار گیرند.
افزون براین ،از آنجا که اصالح الگوهای كارورزي
دانشجو ـ معلمان از داللتهای مهم سیاستی
70. Improving qualifications and professional competences
71. Teacher education curriculum
72. Internationalization of the curriculum
73. Competency based curriculum
74. Thematic approach

علیرضا حیدری .جهانی شدن و الزامات سیاستگذاری تربیت معلم

زمستان  .1399دوره  .10شماره 37

تصویر  .1مدل مفهومی سیاستگذاری تربیت معلم در عصر جهانی شدن

تربیت معلم در جهان امروز به شمار میآید ،تدوین
برنامههایی نظیر استفاده از رویکردهای تأملی ،فکورانه
و بازاندیشانه و نیز کاربردی کردن مدلهای تمرين
معلمي مؤثر و سودمند است .ضمن اینکه اهمیت
روزافزون فناوریهای نوین آموزشی ایجاب میکند

راهکارهایی چون ارتقای «سواد چندگان ه فناورانه»
ت ارائه آموزشهای دیجیتالی و
و توسعه مهار 
برگزاری کالسهای مجازی و الکترونیکی در پیش
گرفتهشود .سواد چندگانه فناورانه شامل طيفي از
سواد فناوري از جمله سواد اطالعاتي ،سواد ارتباطات
75

75. Technological multiple literacies
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مجازی ،سواد رسانهای و سواد اطالعاتی دیجیتال
است .بر اساس آنچه بیان شد ،مدل مفهومی الزامات
کارآمدی سیاستگذاری تربیت معلم در عصر جهانی
شدن که با نگرشی جامع و کلنگر ابعاد گوناگون این
موضوع را در نظر گرفته است ارائه شده است (تصویر
شماره .)1

 .4بحث و نتيجهگیری
پژوهش برای پاسخ به این پرسش انجام شد که
فرايند سياستگذاري تربيت معلم براي پاسخگویی
خردمندانه به دگرگونیها و آثار جهاني شدن بر
حرفه معلمي ميبايست از چه ابعاد ،جهتگیریها
و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بدین منظور ،پس از
مطالعه متون و نظریههای علمی درباره ماهیت پدیده
جهانی شدن و آثار آن بر حرفه معلمی ،مجموعهاي
از الزامات سیاستگذارانه مشتمل بر راهبردهای کالن
(اركان اصلي و اصول راهنما) ،مؤلفهها (داللتهاي
سياستي ،شواهد و واقعيات محيطي) و راهكارها و
برنامهها (ابزارها و سازوكارهايي براي نيل به اهداف و
يا حل مشكالت) شناسایی و تبیین شد و یافتهها در
قالب مدلی مفهومی ارائه شد .بر این اساس ،جهاني
شدن با ويژگيهايي نظير کاستن و محو کردن فواصل
زمانی و مکانی ،تشدید روابط اجتماعی ،سازمان دادن
انسانها و جوامع در دنیایی واحد ،قلمروزدايي ،فشرده
کردن جهان ،بههمپیوسته و مرتبط کردن پدیدهها،
ِ
ِ
حاكميت دولتهاي
تضعیف هنجارهاي وستفاليايي
ملی ،با اهميت کردن انگاره «جهان پساملي» و تسهیل
جابهجایی انسانها و ایدهها ،جامعهای شبکهای،
اطالعاتي و درهمتنيده پدید آورده است .در اثر این
سنتي حرفه معلمی
تغییرات ،تفاسير و برداشتهاي
ِ
متحول و دگرگون شده است و از مفاهيم نويني
همچون معلم جهاني ،معلم نوآور ،معلم پژوهنده،
معلم اثربخش ،معلم تسهيلگر ،معلم مسئول ،معلم
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اخالقمدار و معلم روانشناس سخن به ميان آمده
است .مفاهيم جديدي كه بر اساس آنها انتظار ميرود
معلمان و مربيان بر پايه برخورداري از صالحيتها و
شايستگيهاي حرفهاي مرتبط ،نقشهاي تربيتي
ويژهاي را متناظر با آثار جهانی شدن به انجام رسانند.
اين دگرگونيها و تحوالت ،نهاد دولت را ناگزير میکند
تا متناسب با داللتهای سیاستی بینالمللی ،گسترهای
از سیاستها ،تصميمات و اقداماتي را در نظام تربيت
معلم به انجام رساند .این الزامات سیاستگذارانه در قالب
شاخصها و مؤلفههای گوناگون تببین شد و درنهایت،
مدل مفهومی پژوهش شامل چهار راهبرد کالن،
شانزده مؤلفه و  32راهكار و برنامه ارائه شد .راهبردهای
کالن و مؤلفههای هرکدام عبارتاند از :بهرهگيري از
فرصتها و مزاياي جهانيشدن (ارتباطات بینالمللی،
کثرتگرایی جهانی ،الگوهای ارزیابی ،شبکههای
سیاستی)؛مدیریتتهدیداتوچالشهایجهانیشدن
(بیگانگی معلمان ،تقویت سوداگری ،کاهش مرجعیت،
فردگرایی افراطی)؛ نوسازي نظام تربيت معلم بر پايه
پيشرفتهاي بينالمللي (نظام مدیریت ،ساختارهای
سازمانی ،رویکردهای مشارکتجویانه ،پارادایمهای
نوین) و بهسازي حرفهای دانشجو ـ معلمان در تراز
جهاني (شایستگیهای حرفهای ،برنامههای درسی،
الگوهای کارورزی ،فناوریهای نوین).
 .1-4پيشنهادات سياستي

 ضرورت دارد فرایند سیاستگذاری تربیتمعلم در عصر جهانی شدن با در نظر گرفتن
ی بودن،77
ویژگیهای نظاممندی ،76راهبرد 
جامعیت ،78کلنگری ،79شفافیت 80و پرهیز از ابهام،
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کلیگویی و تقلیلگرایی در مرحله دستور کار فرایند
سیاستگذاری قرار گیرد.

آنان در سمينارهاي و دورههاي آموزشي بينالمللي
مرتبط تدارك و برنامهريزي شود.

باتوجهبهگسترششبکههایارتباطیجهانیمعلمانو ظهور ذینفعان نوین در زمینه تربیت معلم ،بايسته است
سیاستگذاران این حوزه با افزایش مشارکتجویی و تعامل
مؤثر ،زمین ه حضور ،فعالیت و نقشآفرینی صاحبنظران
و متخصصان ،اتحادیههاي معلمان ،انجمنهای علمي
و فرهنگی دانشجو ـ معلمان ،نهادهای جامعه مدنی و
سازمانهای مردمنهاد را در تدوین و اجرای سیاستها و
برنامههای آمادهسازی معلمان فراهم آورند.

 براي انجام پژوهشهاي آينده توصيه ميشودمحققان با بررسی اسناد سياستي باالدستی به تحليل
و ارزيابي میزان انطباق آنان با نيازهاي عصر جهاني
شدن بپردازند و نيز چگونگي ورود مسئله تربيت
معلم ترا ِز جهاني به پنجره سياستي و ترجيحات
ِ
سياستگذاران را مورد مطالعه و واكاوي قرار دهند.

 با گنجاندن بسیاری از مسائل و چالشهایجهان کنونی همچون آلودگی محیط زیست ،فقر،
بیکاری ،تبعیض ،بیعدالتی ،منازعات و جنگها و
بيماريهاي فراگير بینالمللی در متون درسي تربیت
معلم ميتوان به برنامههای درسی ماهیتی بینالمللی
بخشيد و روحيه مسئوليتپذيري جهاني و هویت
شهروندی جهانی را در دانشجو ـ معلمان تقويت كرد.
 كسب هویت شهروندی جهانی نباید به معنايغفلت و چشمپوشي دانشجو ـ معلمان از تاریخ،
فرهنگ و هویت ملی و بومی خود به حساب آید،
بلكه هدف این است که ضمن تقویت نگرش و
آگاهیهای آنان نسبت به پیشینه و میراث علمی و
فرهنگی جامعه خود ،نوعی تعادل ،توازن و سازواری
ميان سطوح گوناگون فرهنگی و هویتی محلی ،ملی،
منطقهای و بینالمللی به وجود آید.
 توصيه ميشود سياستهاي آموزشي مراكزتربيت معلم به سمت و سوي ارائ ه آموزشهاي
كاربردي و مهارتي سوق يابد و فرصتهاي يادگيري
جهاني براي دانشجو ـ معلمان از جمله گذراندن يك
نيمسال كارورزي در مدارس كشورهاي پيشرو و
موفق در آموزش و پرورش و زمينهسازي براي حضور

به لحاظ موانع انجام تحقیق ،کمبود مطالعات
پژوهشی و منابع در دسترس در ارتباط با موضوع
ت پژوهش حاضر بود که به
نوشتار مهمترین محدودی 
دلیل جدید بودن موضوع کمتر بدان پرداخته شده
بود .به منظور رفع این نقیصه و با توجه به اهمیت و
اثرگذاری مقوله سیاستگذاری تربیت معلم در عصر
جهانی شدن در نیل به توسعه پایدار و همهجانبه،
پیشنهاد میشود پژوهشگران به انجام تحقیقات
بیشتر در این حوزه مطالعاتی و بررسی ابعاد و زوایای
گوناگون آن مبادرت ورزند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمام اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است.
حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای
تأمین مالی در بخشهای عمومی  ،تجاری یا
غیرانتفاعی دریافت نکرد.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
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