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 خالصه 
این مقاله با اشاره به این مطلب شروع می شود که امروزه در سطح جهانی، جوانان با برخی دغدغه ها روبرو هستند که در 

از این رو گنجاندن موضوع آموزش جهانی در  برنامه آموزش . ن آنها نقش آموزش جهانی مهمتر و برجسته تر است میا

های  تربیت معلم  از  اهمیت زیادی بر خوردار شده و در گزارشات مربوط به آموزش اولیه معلمان در انگلستان این مهم 

د را مشخص نمربیان در ارائه این موضوع با آنها رو به رو می شواین مقاله برخی معضالتی که . در نظر گرفته شده است

 .می نماید
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 مقدمه-1

 نگرانی جهانی-1-1
چیزهایی  چه به ام درک بهتری از جهان داشته باشند  11اگر معلمان خواستار آن باشند که دانش آموزان در اوایل قرن  

؟ مسایل جهانی که پایدارترند،آنهایی که در رابطه با فقر،محیط زیست،جنگ و عدالت اجتماعی است وهمواره .نیاز دارند

 . چه در رابطه با جنگ علیه تروریسم یا پیچیدگی تغیرات آب وهوا وجهانی شدن. به شکل های جدیدی بروز می کنند

گزارش تحقیق و مطالعه انجام شده در رابطه با آرزوها و  ،های جهانی جوانان دغدغه ر رابطه بامند ددیکی از منابع سو 

 .نگرانی های جوانان نسبت به آینده است

دانش آموزان مقطع ابتدایی در بریتانیا نشان می روی  ( 1991در سال)مطالعه انجام شده توسط هایکر وهولدن  نتایج 

غذا و فقر و روابط بین ،آلودگی محیط زیست  ،جنگ وصلحبه مسایل مربوط  یدهد که نگرانی اصلی آنها در سطح جهان

نتایج بدست آمده در مقطع راهنمایی جوانان سوئدی حاکی از آن است که  نگاه بد بینانه ای به آینده . کشورها است

هد که توجه آنها لیایی نیز نشان می دراگزارش مربوط به جوانان است. جهان بویژه در رابطه با محیط زیست و جنگ دارند 

  .تغییرات فناوری و آسیب محیط زیست است ،جنگ و صلح ،بیشتر معطوف ثروت و فقر

 (Market & Opinion Research International) نظر سنجیاین موضوعات در 

MORI   سال در باره شناخت  11تا  11در بریتانیا از بیش از هزار دانش آموز بین  . (1991) منعکس شده است

و از آنها سوال شد که آیا دالیل مواردی نظیر سوال شده است که در باره مسایل جهانی چه شناختی دارند  یل جهانیمسا

مسایل اقتصادی  عدم رعایت حقوق بشر و  ،ازدیاد جمعیت  ،خشکسالی،تخریب محیط زیست   ، جنگ در جهان : وقوع



دانند و فکر ببیشتر ره کدام یک از این موضوعات می خواهند در با و اینکه  .، را می دانند توسعه در کشورهای در حال

 .ین مطالب در مدرسه چقدر اهمیت داردامی کنند درس دادن 

کدام از موضوعات چیزهایی گویند که در باره هر می  بیشتر دانش اموزان ،لیستی از چندین موضوع به آنها نشان داده شد

موضوع مورد سوال  ت قابل توجهی یا می گویند هیچ چیزی نمی دانند یا اینکهبا این وجود در همه موارد اقلی .می دانند

در میان سوال ها دالیل وقوع جنگ در دنیا موضوعی است که بیشتر جوانان مایلند بگویند اطالعاتی در  . را نمی فهمند

تخریب محیط زیست را می نفر می گویند که برخی عوامل  1در حالی که حداقل سه نفر از  ، %( 21)مورد آنها دارند

افراد نسبتا کمتری هم معتقداند که در مورد عدم رعایت %(..... 16)جمعیت ازدیاد ،%( 16)خشکسالی ،%( 11)شناسند

  گزارش 6بر اساس صفحه %( )11)و مسایل اقتصادی کشورهای در حال توسعه %( 11)حقوق بشر چیز هایی را می دانند

MORI   1991سال.) 

به عنوان منبع اصلی دریافت اطالعات آنها در باره مسایل جهانی  تلویزیون  ،در کنار مدرسه دانش آموزان بر اساس اظهار

 .داده اندسایر منابع  دریافت اطالعات آنها را تشکیل  ،فاصله کمی نسبت به تلویزیون،  روزنامه و پدر و مادر  ه و ب بوده

آنها  می  6/6درسه در باره این مسایل چیز هایی را یاد گرفته اند و هر چند برخی دانش آموزان گفته اند که صرفا در م

خواهند واحساس می کنند که نیاز است بیشتر در مورد آنها بدانند ،چرا  که دانستن آنها در آینده  به آنها کمک می 

 حساس می کنند که زان  اوبیش از نیمی از دانش آم. کند

شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی  بطور جدی روی زندگی آنها در بزرگسالی آسیب های محیط زیستی ، جنگ و افزایش 

یر دادن جهان یاین احساس را نداشتند که بتوانند سهمی در جهت کمک برای تغدر عین حال . ،اثر خواهد گذاشت

 .داشته باشند

 

از آن  شده است ،حاکی دغدغه های جهانی در میان گروه های  سنی  دبیرستان و بعد از آن که توسط مربیان دنبال

( 1999سال ) Eckersley در گزارش مطالعه  . است که پاسخ های دریافتی این گروه  نیز  مشابه دانش آموزان  است

 :سال در استرالیا انجام گرفته است ، چنین آمده است 16تا  11که  روی جوانان گروه سنی 

ینی باز آن را پیش  ریش رو ، استمرار وضع امروز یا حتی بدتبیشتر جوانان برای آینده وضع جهانی ومسایل و مشکالت پ

 :دغدغه های اصلی آنان را  می توان به شرح زیر بر شمرد. می کنند



بی کاری، مسایل  دآلودگی و آسیب محیط زیست، مسایل ناشی از  ازدیاد جمعیت، فاصله  بین فقیر وغنی، افزایش رش

ز و مسایل یکش ها ، جرم خیزی واز خود بیگانگی، تبعیض و قضاوت تبعیض آمناشی از تاثیر اتوماسیون و مهاجرت، کشم

 .سطح بدهی های خارجیافزایش اقتصادی از جمله 

جهانی پاسخ داده اند و برخی رشته ها ی دیگر چون آموزش  یدر حال حاضر برخی حوزه های آموزشی به این دغدغه ها

 .نیاز ها خواهند داد صلح و دوستی و شهروندی  در آینده پاسخی به این

 پاسخ های آموزشی 1-1

نشان می دهد  که آنان پاسخ های  1999کشور  در سال 15از مربیان حدود  Tyeنتایج نظر سنجی انجام شده توسط 

اما نزدیک نیمی از آنان بطور کامل یا با بخشی از تعریف زیر برای . بسیار متفاوتی به مقوله آموزش جهانی داده اند

 :نی موافق بودندآموزش جها

م وصل ه آموزش جهانی در مورد یادگیری مسایل و موضوعاتی است  که مرزهای  ملت ها را در می نوردد و درباره به

شناسی ، اقتصادی  ،  یفرهنگی ، بوم: نظیر سیستم  ییسیستم ها. شدن و ارتبا ط سیستم ها بیکدیگر می پردازد

به موضوعاتی نظیر درک متقابل و قدردانی از همسایگان با زمینه ها و آموزش جهانی همچنین . سیاسی ، تکنولوژیکی

، پی برده است که بسیاری  از نیاز ها و می پردازد و به مشاهده دنیا از نگاه دیگران احترام گذاشته  فرهنگ های متفاوت

  .خواسته های سایر ملل  یکسان می باشد

کوشش برای اما . دکی از معلمان در باره آموزش مسایل جهانی استظرات تعداد اننهر چند این نظر سنجی تنها معرف 

 . فرا گیر بوده ،همه جا به چشم می خورد ،توسعه آموزش جهانی

غیر  ماهیتدر نتیجه  ،ادی در ایاالت متحده هستند که بخشیددر میان پشرو ترین توسعه دهندکان  آموزش جهانی،تع

ماهیت ارائه آموزش قبل از خدمت معلمان  نیز   این امکان را فراهم می  .دکرده انپیشرفت   ،سیستم  آموزشی  زمتمرک

از جمله دانشگاه کنتاکی ،  به شیوه ای که ممکن . انداز جهانی مهیا شودچشم سازد تا انگیزه اجرای برخی دوره ها با 

در آمریکای شمالی توسعه تعدادی از پیشگامان اصلی در آموزش جهانی  .نبا شداست در دیگر کشور ها  امکان پذیر 

، انجمن  (  ASCD ,1999)درسی انجمن نظارت وتوسعه برنامه جامع یافته اند ، از جمله آنهایی که از طریق 

و موسسه بین الملل آموزش ( www.globaled.org)آمریکایی برای آموزش جهانی

 . شکل گرفته اند  (www.oise.utoronto.ca)جهانی

http://www.globaled.org/


  Pike  در مورد آموزش جهانی  ، به شباهت ها وتفاوت های جا لب بین ایاالت متحده ،کانادا و انگلستان 1555در سال

. در حالی که آمریکایی ها مایلند روی اهداف اصالح طلبانه تاکید کرده در صدد تغیر شکل دنیا نیستند. اشاره ای می کند

  .مسایل حقوقی را بر جسته نمایند ها  تمایل دارند که تفاوت های  مربوط به ثروت ، قدرت وکانادایی ها و انگلیسی 

 بافت آموزش جهانی در انگلستان 1-6

 موزش در انگلستان باید به جوانان کمک کند تا بیشتر نسبت به مسایل جهانی  آشنا وبه آنگرانی از اینکه 

 و کارهای انجام شده درسال های پس از جنگ  1915ه  دهه روز باشند ، بر می گردد به معلمان ترقی خوا

ه مطالعات جهانی با مربیان مقطع دبیرستان و مربیان ژپرو  1925در سال های دهه  . (Heater 1980)جهانی

انجام چندین پروژه  مطالعات جهانی  که  ا کار ب 1915ه آموزش جهانی آغاز گردید و متعاقبا در دهه نآموزگاران در زمی

موسسات معتبر آموزشی بیش از نیمی از  آموزگاران  در این پروژه ها.با آموزگاران مقطع ابتدایی  کار می شد ،ادامه یافت 

در این زمان همچنین کار ارزشمندی با تعدادی از مدارس در مقطع دبیرستان . مشارکت داشتند ،انگلستان و ولز

دل قدرتمند آموزش جهانی  در مها ادامه یافت تا به امروز که نآ کار. انجام شدSelby (1911-1991  )و    Pikeتوسط

 . (Hicks , 2003) انگلستان  شکل گرفت

هانی شتاب بیشتری گرفته است ، این توجه به  جدر این اوآخر توجه و عالقه آموزشی در انگلستان از منظر

ان حوزه های چالش در طرح درس ملی نژادی و عدالت خواهی به عنو ضهورپدیده شهروندی، مبارزه با تبعیظخاطر

جهان به عنوان  "به عنوان مثال ، در سر فصل های مربوط به شهروندی ، دانش آموزان در باره .انگلستان لحاظ شده اند

مطالبی را یاد  "در گیری هایی از این دست یک جامعه سراسری  و دارای مسایل سیاسی ، اقتصادی ، محیط زیستی و

بر این امر داللت دارد که در آینده  1555درسال Parekh در همین راستا در گزارش(.    DfEE 1999)می گیرند

هویت ملی بریتانیا همیشه دستخوش دگرگونی بوده است  این دگرگونی "چند قومی خواهد بود و همانطور که   بریتانیا

از منابع اصلی ایجاد تغییرات  این گزارش همچنین  جهانی شدن را یکی ، "بیش از حد تصور به وقوع می پیوندد

مشخص گردید که موضوعات محیط زیست و توسعه،  1991در اجالس زمین در سال .  اجتماعی و فرهنگی می داند

بطور بنیادین در ارتباط با یکدیگرند و از این رو آموزش برای توسعه پایدار هم اکنون  به عنوان یک المان کلیدی در بر 

بلحاظ اهمیت ویژه ای که  موضوع آموزش .  (www.ofsted.gov.uk)انده شده استنامه درسی انگلستان گنج

نهاد های رسمی و دولتی  بطور روز افزونی از آن حمایت می کنند که می توان در این  >جهانی اخیرا پیدا کرده است

عاد جهانی در طرح توسعه اب  ،(   DfEE 1556)جهان در آموزش در کالس جهانی  ": میان  شواهدی را ارائه کرد

دو .  (ACCAC , 2002) جهانی در ولز  دو آموزش برای توسعه پایدار و شهرون(    DfEE 1551)درس مدارس  

 :سند اول به نیازی که دانش آموزان به درک هشت مفهوم کلیدی

 

 

 



،  ادها و حقوق بشرچند سانی ، ارزش ها وبینش ها ،  همبستگی ، رفع تض ،شهروندی ، عدالت اجتماعی ، توسعه پایدار 

در عین حال حمایت قابل توجهی نیز از سوی سازمان های خصوصی صورت می پذیرد ، از جمله . دارند اشاره می کند

Oxfam(1997)    حمایت می کند و دپارتمان توسعه در مدارس  "شهروند جهانی"که از لزوم ارائه مطالبی در مورد

ر حمایت گسترده ای  از مدارس و بخش خصوصی در جهت ض ل حاکه در حا (www.dfid.gov.uk)بین المللی 

 .به عمل می آورد ،توسعه ابعاد جهانی  در طراحی مطالب درسی مدارس

 معلمان در انگلستان( بدو استخدام)آمورش اولیه -1
نترل جدی از جمله  ک  .های مهمی است پارامتردر انگلستان دارای  (ITET)موسسه آموزش و کارآموزی اولیه معلمان 

این (  . TTA) توسط آژانس کارآموزی معلمان( یا به عبارت شناخته تر کارآموزان)فرآیند کار آموزی معلمان دانشجو

تا به آنان  شوداست که باید در ارزیابی کار آموزان  رعایت  استانداردهایی و تدوین کننده آژانس  دولتی تصمیم گیرنده 

رعایت   ها   ITETید توسط  همها این آژانس همچنین  ممیزی الزاماتی که ب. داده شود   (QTS)گواهی معلم کیفی 

اغلب دانشجویان دوره کارآموزی خود را در دانشگاهایی که دوره کارشناسی  آموزش را  ارائه . شود را نیز بر عهده دارد

( 11-11گروه سنی )ستان دوره کارآموزی برای داوطلبانی که می خواهند  در مقطع  دبیر. می گذرانند ،می دهند

 11است که  (PGCE)تدریس کنند شامل  یک دوره کارشناسی ارشد برای دریافت  مدرک کار شناسی ارشد آموزش 

گروه )و  برای داوطلبانی که می خواهند  در مقطع  دبستان . هفته آن در مدرسه طی می شود 16هفته آن در دانشگاه  و

 6یا  6درصد داوطلبان  که پس از دوره  65گزینه اول  برای حدود : د دارد تدریس کنند دو گزینه وجو( 11-6سنی 

در صد داوطلبان  مقطع دبستانی که دوره  15می توانند مشغول کار شوند و گروه دیگر که   QTSسال و دریافت درجه

ن در دانشگاه  هفته آ 16را طی می کنند که  (PGCE)کارشناسی ارشد برای دریافت  مدرک کارشناسی ارشد آموزش 

 . هفته آن در مدرسه طی می شود 11و

، دوره های دانشگاه  روی طرح   TTAبدلیل آنکه مدت کارآموزی در دانشگاه کوتاه بوده و لزوم رعایت الزامات آژانس

س درس مبتنی بر نیاز های ملی و با موضوعات مربوط به حوزه دانش  و مبانی برنامه ریزی ، ارزیابی و مدیریت در کال

تمرکز . و علوم می شود ریاضیاتدرس ، تمرکزدارند و در این دوره ها تاکید ویژه ای روی موضوعات محوری انگلیسی ، 

در دوره های معلمان دبیرستان روی یادگیری نحوه درس دادن موضوعات طرح درسی ملی استو ار است ،احتمال بررسی 

ابتدایی  کارآموز مقطع  دانشجویان. های جغرافیا یا شهروندیدانشجویان رشته  برایموضوعات جهانی وجود ندارد مگر

را هم بطور مشابه به لحاظ کوتاهی وقت و تاکید زیاد روی دوره های تعریف شده ،شانس پرداختن به مباحث جهانی 

 . ندارد

ی محدوده در انگلستان دانشجویانی که به آموزش های قبل از خدمت وارد می شوند احتماال دانش نسبتا عمیقی رو

در انگلستان داوطلبان ورود به دوره . باریکی از  موضوعات دارند که بر خالف  همتا های آنها در دیگر کشورها می باشد

 کارشناسی بطور معمول تنها روی سه یا چهار حوزه از مباحث دو سال  آخر مدرسه و روی سه حوزه از مباحث مطرح در

A-levels  تاریخ ، زبان انگلیسی ،علوم یا  منطبق با طرح درس ملی نظیر 

 و هر داوطلب کارشناسی ارشد ، بطور معمول دارای درجه کارشناسی است که صرفا . جغرافیا ،تمرکز دارند

که مانند دانشگاه های آمریکای   در انگلستان تنها چند دوره را می توان یافت .روی یک موضوع متمرکز شده است

و دانشجویان روی موضوعات متنوع آموزش ببینند وبا موضوعات جهانی ، تاریخ جهانی و  شمالی و استرلیا  ماجوالر باشد

برای ITETکمبود آموزش رسمی در مورد مباحث جهانی وکمبود مدت  برنامه های. فرهنگ های جهان آشنا شوند

جبور هستیم نسل تمرکز در این حوزه ها اهمیت تحقیق در شناخت ،درک و ایجاد انگیزه معلمان دانشجو واینکه م

جدیدی از معلمان که توانایی داشته و بخواهند به دغدغه های جوانان در مورد مسایل و حوادث جهانی بپردازند ، بیش از 

 پیش مشخص شده است



 تحقیق -3

 هدف از این تحقیق  بیشتر در مورد شناخت و درک معلمان کار آموز از مسایل جهانی و اینکه آنها انگیزه دارند تا یک

 :بویژه مشتاق بودیم پی ببریم که. بعد جهانی به آموزشان بدهند ،بود

  احساس معلمان کار آموز آگاه از مسایل جهانی متنوع چگونه است 

 چه چیزهایی روی دانش و درک جهانی آنها اثر میگذارد 

 کار آموزان چه تجربه قبلی در مورد مسایل و موضوعات جهانی کسب کرده اند 

 تقای احساس انگیزه درس دادن موضوعات جهانی معلمان می شودچه چیزی موجب ار 

 

موسسه آموزش و دخالت های اصلی رخی مباحث مربوط به این مقاله گزارشی است از یافته هایی که در نتیجه تحقیق وب

 .، بدست آمده  است می باشد در انگلستان ITET)) کارآموزی اولیه معلمان

 متد و لوژی 6-1
برخی کمی وبرخی دیگر کیفی هستند، متد های  ،در این تحقیق برای جمع آوری داده ها فته شدهمتد های بکار کر

در این . جویانتابی عمق درک دانشآوردن پاسخ شمار بیشتری از کارآموزان و متد های کیفی برای باز کمی برای  بدست

 شده اند تا اطالعات سه گروه  مختلف گرفته به خدمتتحقیق معلمان چهار دانشگاه در منطقه جنوب غربی انگلستان 

 :مورد ارزیابی قرار گیرد ،کار آموزان که منعکس کننده عمق درک اکثر معلمان آتی انگلستان است

  کارآموز ارشد  616 : گروه اولPGCE)     )مقطع ابتدایی 

  کارآموز ارشد   661: گروه دومPGCE)     ) دبیرستانمقطع 

  قطع ابتداییم  کارآموز  151: گروه سوم 

 ]111: جمع کارآموزان    [

آموزش داده . نمونه مورد مطالعه ،کم وبیش به طور مساوی بین کارآموزان مقطع ابتدایی و مقطع دبیرستان تقسیم گردید

، تاریخ ،علوم   ریاضی آموزش  زبان انگلیسی ،  نظیر)برای تدریس  در دبیرستان براساس  رشته هایشان شده به معلمان

در این میان یک استثنا وجود داشت وآن تعدادی از دانشجویانی .  ومطابق مطالب طرح درس ملی ،اجرا  شده( یکو فیز

بودند که مهلمان درس شهروندی در مقطع دبیرستان بودن که دارای طرح درس  ملی جدید ی بودند که اغلب از رشته 

دانشجویان کار آموز مقطع ابتدایی آموزش    .ودندهای مر تبط با شهروندی نظیر سیاسی ، حقوق  و جامعه شناسی ب

نیمی از همه نمونه افراد  که . دیدند تا همه مطالب طرح درس ملی را با تاکید روی انگلیسی ، زبان وعلوم تدریس کنند

در صد باالی  11و  16-66در صد در مقطع سنی  65و  11-16داشتند در محدوده سنی  در طرح تحقیقاتی مشارکت 

دانشجویان کارشناسی در . افراد  زن و اکثر کار آموزان مقطع دبیرستان را مردان تشکیل دادند 6/6. ل سن داشتندسا 61

  .اولین سال دانشگاه بودند

 

 



پرسشنامه  اساسبر سشنامه رپ. بدست آمد جو،دانش 111سشنامه داده شده به تمام پرداده های کمی از طریق استفاده از

می  که  بنحوی  است تنظیم شده بود دانش آموز از مسائل جهانی،دانش  بررسی که برای بود  MORIمورد استفاده 

مورد انتظار و عالقه آنان در بین پاسخ دانش آموزان و دانشجویان کارآموز در رابطه با دانش  ها  برخی  مقایسهتواند 

دانش آموزان در باره دانش آنها از مسایل در پرسشنامه از  هنگامی  که  .را در اختیار قرار دهد  مسایل جهانی زمینه

 .’نمی دانم ’، ’چیزی نمی دانم ’،  ’چیزی می دانم ’جهانی سوال شد، آنها سه گزینه  برای پاسخ به این سوال داشتند،

بهتر می بود و لذا این امکان وجود    همانطور که احساس می شد، اطالعات معلمان کارآموزان نسبت به دانش آموزان

چیزی نمی  ‘و  ‘چیزی می دانم  ‘،   ’بسیار می دانم ’:که در پرسشنامه معلمان گزینه های بهتری گنجانده شودداشت 

 . ‘دانم 

سواالت  بیشتری  برای استنباط میزان اطالعات معلمان کار آموز در رابطه با تجارب  قبلی آنان احساس شد تا بتوان   

 .ر در یافت نمود درک وشناخت آنان نسبت به مسایل جهانی بهت

را فراهم می       Cross referenceکه امکان        Sphinxsurvey Plus2کمی با استفاده از نرم افزار داده های

 اعداد خام با استفاده . (   www.sphinexdevelopment.co.uk)  کند مورد تحلیل قرار گرفت

 .تحلیل شدند اما آنچه در جداول نشان داده شده است در صد ها می باشند    χاز 

دانشجو داوطلب مصاحبه شدند که از میان   111جمعا    . داده های کیفی از  مصاحبه های دقیق و کامل بدست آمده

 1. وازن بین سه گروه  بودندنفر به گونه ای منعکس کننده یک نوع ت 61نفر برای مصاحبه انتخاب شدند و این  61آنها 

معلم مقطع  11نفر معلم ابتدایی و  16نفر دانشجوی کارشناسی ،  9دانشجو دوره کارشناسی و  61زن ،  65مرد و

نیمه ساخت یافته وبصورت ظبط شده روی نوار با سوژه  هایی بر  در گروه های کوچکی بصورت ها  مصاحبه. دبیرستان

در مصاحبه ها از کارآموزان خواسته می شد در مورد برخی سواالت . ظیم شدند گرفته از سواالت پرسش نامه تن

هانی و بر داشتشان از جتوضیحات بیشتری  بدهند واز آنها خواسته می شد عالقمندی خود در مورد تدریس  مباحث 

      constant comparativeتحلیل مصاحبه ها با استفاده از تکنیک   .ز یشان  را عنوان نمایندومآکار

Willington ,2000) )انجام گرفت. 
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 پرسشنامه  از ی اییافته ه 6-1

یافته ها ی مربوط به داده های پرسشنامه یک دید کلی از انتظارات دانشجویان که مبین تفاوت های آماری مهمی بین 

ن و دبیرستان وجود پاسخ های دریافتی  دانشجویان کارشناسی و دانشجویان ارشد و بین کارآموزان داوطلب معامی دبستا

 (1جدول شماره )تمام اعداد و ارقام به نزریک  در صد آن عدد روند شده اند.دارد، می باشد

 پاسخ اکثر کارآموزان در باره مهمترین مسایل  امروز جهان : دانش کارآموزان در باره مسایل جهانی  (الف)

بنظر می .  در باره آنها  می دانند  "خیلی"هستند که  در باره آنها می دانند یا آنکه  مدعی "چیزهایی "ست کها  این

رسد آنها در باره علل جنگ وخشکسالی بیشترین میزان اگاهی  و در باره دالیل مشکالت اقتصادی جهان سوم و عدم 

وه برای تحقیق در باره  اینکه ایا میزان دانش و درک  آنان در بین سه گر .رعایت حقوق بشر کمترین شناخت را داراند

دالیل "مورد بررسی بطور یکسان توزیع  شده است یا خیر ، تحلیل های بیشتری  روی پاسخ های دریافتی  در مورد 

ل نیز این بود که سابقه  تدریس  دال یل انتخاب این دو سوا. انجام گرفت "مشکالت محیط زیست دالیل "و  "جنگ

ر حالی که محیط زیست جزو مباحث درسی مطرح در مباحث مربوط  به دالیل جنگ  در انگلستان وجود نداشت د

پاسخ ها ی سه گروه تفاوت های  مهم آماری      Cross referencمقایسه   .برنامه درسی  انگلستان بشمار می رفت

این یافته ها مشخص می کند که سطح آگاهی وشناخت دانشجویان تا حد   .(6و1جداول )ر ساختابین گروه ها را آشک

اعدادی که به صورت ایتالیک . تحصیلی آنها یعنی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارد سطح  گی به سن وبسیاری  بست

از این رو اکثریت کارآموزان سال اول کارشناسی عنوان  .دنرا مشخص می کن مهمی  نوشته شده اند ، تفاوت  های آماری

دانند ام احتماال تعداد  کمی از آنها  در مقایسه با می کنند که در باره دالیل مشکالت زیست محیطی چیز هایی  را می 

کمتر است، در این میان از هر ده نفر  ،یک نفر  "خیلی می دانند"همکاران کارشناسی ارشد  شان  که مدعی هستند 

هستند بیشترین اعتماد     PGCEکارآموزان مقطع دبیرستان که در دوره  ."دانندهیچ چیز نمی "نیز  مدعی است که 

تعداد زیادی مدعی هستند .نفس را از دانش خود نسبت به هر  دو مورد، دالیل جنگ و مشکالت  محیط زیست ، دارند به

تحلیل های بیشتر نشان می دهد که  رشته تحصیلی تخصصی   .که از نظر آماری مهم است "خیلی می دانم "که 

تاریخ و شهروندی  می گویند که مطالب زیادی در نزدیک نیمی از دانشجویان رشته های  .دانشجو می تواند مهم باشد

  ،(در صد کل کارآموزان 12در مقایسه با ) باره علت بروز جنگ می دانند 



وعلوم سوال ش ،بیشترین  جغرافیاشهروندی، و وقتی در مورد دالیل مشکالت محیط زیست از دانشجویان رشته های 

 15سخ پا در صد در مقایسه با  61و  69، 61به ترتیب ) آنها می داننداحتمال  این بود که  بگویند مطالب زیادی در باره 

 (.6جدول )(  دانشجویان کلدر صدی 

 1دول ج

 (    =n 111)کارآموزان در باره مسایل جهانی ،دانش  

 )%(هیچ چیز نمی دانم  )%(چیزی در مورد آن می دانم )%(خیلی می دانم  دانش ، کارآموزان در باره مسایل جهانی

 2 81 17 لیل جنگ در جهاند

 4 79 17 دلیل خشکسالی در جهان

 6 74 20 دلیل مشکالت محیط زیست

 6 74 20 دالیل ازدیاد جمعیت

 11 74 15 دلیل مشکالت اقتصادی جهان سوم

 14 75 11 دالیل عدم رعایت حقوق بشر

        

 1جدول

 (    =n 111)(ه هابر حسب هر یک از گرو)بروز جنگ دالیل در مورددانش،  

 )%(جمع )%(کارشناسی )%(دبیرستان PGCEارشد )%(دبستان PGCEارشد  جنگ

 17 5 16 11 خیلی می دانم 

 81 91 75 86 چیز هایی می دانم   

 2 4 1 3 چیزی نمی دانم 

 100 100 100 100 جمع

 .اعدادی که با ایتالیک نشان داده شده از نظر آماری مهم است:توضیح 

 

 3جدول

 (    =n 111)(بر حسب هر یک از گروه ها)در مورد دالیل مسایل محیط زیست دانش،  

 )%(جمع )%(کارشناسی )%(دبیرستان PGCEارشد )%(دبستان PGCEارشد  مسایل محیط زیست

 20 10 24 17 خیلی می دانم 

 74 79 78 77 چیز هایی می دانم   

 6 11 4 6 چیزی نمی دانم 

 100 100 100 100 جمع

 اعدادی که با ایتالیک نشان داده شده از نظر آماری مهم است:توضیح 

 

 



 منابع  کسب اطالعات مسایل جهانی( ب)

جالب این است که اکثر دانشجویان احساس می کنند که بیشترین اطالعات خود در مورد موضوعات جهانی  را از 

این احساس همه . طریق مدرسه یا دانشگاهکسب می کنند نه از ( تلویزیون و روزنامه ها )طریق رسانه ها

این امر  سواالت بیشتری  در باره ماهیت  این ادعا ، عالئق ،دانشجویان در هر سه گروه کارآموزان صدق می کنند

به نظر می رسد دانشجویان کارشتاسی شانس کمتری برای پیدا کردن همساالن .وکارایی  آنها مطرح می نماید

عاتی دارند  و نسبت به کارشناسان ارشد ، شانس بیشتری برای اظهار کارهایی که در خود به عنوان منابع اطال

بدیهی است که  اشاره آنها به  دانشگاه به عنوان منبع اطالعات  به خاطر اینکه این  .دارند ،مدرسه انجام می دهند

 .گروه در سال اول  دوره کارشناسی هستند  ، از شانس کمی بر خوردار است

 

 6جدول

   =n 111)(بر حسب هر یک از گروه ها) منابع اطالعاتی در مورد موضوعات جهانی  

 )%(جمع )%(کارشناسی )%(دبیرستان PGCEارشد )%(دبستان PGCEارشد  منبع دریافت اطالعات

 95 97 96 94 تلویزیون

 90 86 92 90 روزنامه ها

 59 37 60 65 دوستان

 55 58 52 58 فامیل

 53 47 58 47 اینترنت

 44 11 48 48 دانشگاه

 34 47 35 30 مدرسه

 .می باشد% 155از انجا که دانشجویان می توانند بیش از یک منبع را تیک بزنند جمع پاسخ ها بیش از : توضیح

 تجربه قبلی(ج) 

سواالت مربوط به تجربه قبلی از مسایل جهانی و همین طور آشنایی با سایر فرهنگ ها در مقایسه با فرهنک 

چرا که به نظر رسید  چنین تجربه ای فاکتور مهم وتعیین کننده ای برای . ودی، در برنامه پروژه گنجانده شدخ

 (1جدول ).افزایش  شانس بر خورداری از آگاهی بیشتر و نیز انگیزه درس دادن  مسایل جهانی  را فراهم می آورد

 

 

 

 



 1 جدول

   =n 111)(هر یک از گروه هابر حسب ) تجربه و عالقمندی در مورد موضوعات جهانی  

 تجربه قبلی  مسایل جهانی

 PGCEارشد 

 )%(دبستان

 PGCEارشد

 )%(جمع )%(کارشناسی )%(دبیرستان

 40 5 45 45 زندگی و کار در خارج

 55 28 56 64 فامیل/دیگر زمینه های فرهنگی از طریق دوستان

 53 17 58 59 عالعقه ویژه به مسایل جهانی

 18 59 12 11 غیر قابل اعمال

 .می باشد% 155از انجا که دانشجویان می توانند بیش از یک منبع را تیک بزنند جمع پاسخ ها بیش از : 1توضیح

 اعدادی که با ایتالیک نشان داده شده از نظر آماری مهم است: 1توضیح            

وبالغ بر نیمی . دارای  تجربه کار یا زندگی در خارج را داشته اند%(65)در مجموع تعداد قابل توجهی از کارآموزان 

شخصا عالقمند به مسایل جهانی یا فامیلی با فرهنگی متفاوت با فرهنگ خودی داشته اند یا  از آنان دوستان

د، هیچ عالقه خاصی به مسایل جهانی نداشته و می شون 1/1هر چند تعداد اقلیتی هم که نزدیک به   .هستند

تحلیل های انجام یافته  روی سه گروه انتخابی حاکی از آن است که .ارتباطی با دیگر نقاط یا مردمان دیگر ندارند

  برای زندگی کردن یا کار در خارج   PGCEکارآموزان

 .داردبه مسایل جهانی وجود  واینکه یک رابطه مستقیم بین این موضوع و عالقه شانس بیشتری دارند

ظاهرا معلمان  کارآموز کارشناسی ارشد مقاطع دبستان و دبیرستان هر دو  دارای تجارب جارجی یکسانی هستند 

، اما معلمان  کارآموز کارشناسی ارشد مقطع   و هر دو گروه به یک میزان عالقمند به مسایل جهانی هستند

این قابلیت اعتماد آنها بررسی بیشتری را طلب (. 6و1جداول .)دارنددبیرستان مدعی هستند که دانش بیشتری 

یا ( اکثر معلمان دبیرستان را مردان تشکیل می دهند)آیا این اعتماد بنفس  مربوط به جنسیت آنها  است.می کند

معلمان  کارآموز کارشناسی ارشد مقطع  دبیرستان  در مورد مسایل جهانی بیشتر  دانش  آنکه در مجموع

ت آمار ها نشان می دهد  که بخش قابل توجهی از معلمان  کارآموز کارشناس می باید توجه داش همچنینست؟ا

می گویند ،هیچ عالقه   این گروهخوب بیش از نیمی از : ندارند "قابلیت اجرایی  " گویند که مسایل جهانی 

این  نحوی برخورد . ها  را نیز ندارند خاصی به مسایل جهانی نداشته و تجربه آشنایی با سایر فرهنگ ها و کشور

لذا این سوال مهم  در رابطه با برنامه . آنها ناشی از فقدان دانش آنها در رابطه با مسایل جهانی استبنا به اظهارات 

های آموزشی کارآموزان کارشناسی پیش می آید که اگر شناخت و درک مسایل جهانی  برای معلمان آتی مهم 

  .در برنامه های آنها درنظر گرفت بصورت مستقیم یا تشویقی  ی است تجربه ها ی بیشترشاید الزم . است



  :یزه کار آموزان به عنوان آموزگاران مسایل جهانیانگ  (د)

برای درک انگیزه آنها در جایگاه معلم از آنان سوال شد که . یافته های فوق حاکی از دانش و تجربه کارآموزان است

در میان موضوعات جهانی  به کدام یک بیشتر توجه دارند ومی خواهند در باره آن بیشتر مشخص نمایند که  

 (1جدول شماره . بدانند

 1جدول   

 (=n 111)عالقمندی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد موضوعات جهانی  

 جمع% دانش بيشتر در باره مسايل جهاني

 74 داليل عدم رعايت حقوق بشر

 69 ر جهانداليل وقوع جنگ د

 65 داليل مشكالت اقتصادي جهان سوم

 63 داليل خشكسالي در جهان

 54 داليل ازدياد جمعيت

 .می باشد% 155از انجا که دانشجویان می توانند بیش از یک منبع را تیک بزنند جمع پاسخ ها بیش از : توضیح

 

ی دارند تا مطالب بیشتری در باره این جدول نشان می دهد که بخش قابل توجهی از دانشجویان تمایل زیاد

مشخص می کند که  کمترین احساس اعتماد بنفس  1با جدول  1مقایسه جدول . مسایل جهانی، بدانند

را این جا ظاهر می کند که  واین خود  ،دانشجویان مربوط بود به عدم شناخت آنان از دالیل نقض حقوق بشر

هر چند دانش  مربوط به دالیل جنگ در جدول   .دارد را ن مسالهبیشتر آنها در خواست آگاهی بیشتر در مورد ای

کارآموزان هنوز  در پی کسب اطالعات  6/1، ردیف اول را به خود اختصاص داده ، این حقیقت که بیش از 1شماره 

 .، نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشدبیشتر در این باره هستند

زمانی که به عنوان آموزگار  که آیا احساس می کنندبعمل آمد   از دانشجویاناین پرسش  در آخرین سوال  

بیش  از نیمی از کارموزان . مشغول بکار شوند می توانند در شناخت دانش آموزان به مسایل جهانی، تاثیر بگذارند

 65یابی بودند که آنها می توانند روی شناخت دانش آموزان از مسایل جهانی، تاثیر بگذارند،و ارز "بشدت موافق "

 .هستند "تا حدودی موافق" حاکی از این بود که  در صد بعدی نیز

باور کارآموزان کارشناسی ارشد در اینکه احساس می کردند آنها می توانند روی دانش آموزان تاثیر گذار باشند 

د و دمدمی بودن نسبت به کارآموزان کارشناسی که از تجربه کمتری بر خوردار بودند بیشتر بود این مساله از تردی

 .پاسخ ها ی کارآموزان کارشناسی مشخص بود



می شود که اکثر کارآموزان هم انگیزه یاد گیری بیشتر در مورد مسایل  کنار هم گذاشتن دو سوال اخیر،مشاهدهاز 

 جهانیرا دارند  و هم احساس می کنند که می توانند  روی درک بهتر دانش آموزان از مسایل جهانی ، تاثیر گذار

چیزی که در این میان مشخص نیست ، میزان اعتماد به نفس آنها و آمادگی درس دادن چنین مسائلی در . باشند

این امید بود که در مصاحبه های مفصلی بتوان پاسخ برخی از این دست سواالت را  دریافت . کالس درس است

 .کرد
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باشد که در آن نگاشت  ( 1991سال)  MORIاز پرسشنامه بگونه ای طراحی شده تا منعکس کننده نظر سنجیبخشی  

. سال در باره دانش انها نسبت به مسایل جهانی است ،می باشد 11-11نظرات بیش از هزاران دانش آموز در سنین 

 دانش بیشتری دارند،( ارشدوزان کارشناسی و به ویژه کار آم)نست که هر چند کارآموزان آشاخص های مقایسه حاکی از

و هم کارآموزان بیشترین اعتماد بنفس را در دانسته های خود  در باره دالیل جنگ وکمترین  اعتماد هم دانش آموزان 

اقلیت قابل توجهی  نیز در هر دو مقطع کارشناسی و  .بنفس را در دانسته های خود نسبت به نقض حقوق بشر می دانند

 .را در مورد موضوعات مورد بحث  بر گزیدند(  فهمم یا نمی)"هیچ چیزنمی دانم "وزی گزینه دانش آم

دانش آموزان و کارآموزان تلویزیون و روزنامه ها را به عنوان ماخذ اولیه منابع اطالعاتی خود  در مورد مسایل جهانی ذکر  

بع مهم  برای  کسب اطالعات در زمینه مسایل جهان دانش آموزان،  مدرسه و والدین  دیگر منا می کنند بنا به اظهار

تا یا  بشدت دانش آموزان  1/6.این موارد مورد تا ئید و توجه کارآموزان کارشناسی نیز  قرار گرفته است.آنان می باشند

طالبی م ،و موضوعاتی که روی دنیا اثرمی گذارند  جهانیدر مورد مسایل  در مدارس   دمی بای که حدودی موافق هستند 

یس شود ربه موازات این سوال  از کارآموزان پرسیده شد  که آیا باید مسایل جهانی در مدارس تد. به آنها می آموختن را

 کارآموزان گزینه  6/1،پاسخ 

 می کنند کههمین نسبت کارآموزان احساس  با  ،بود "موافق"بقیه گزینه  6/1و "کامال موافق"

ظاهرا هر دو گروه نقاط مشترک زیادی . هتر دانش آموزان از مسایل  جهانی ،بگذارندمی توانند تاثیراتی روی شناخت ب

مسایل جهانی در طرح  در رابطه  باجهانی پی برده اند، به نحوی که از گنجاندن بخشی  لدارند وهر دو به اهمیت مسای

 .زمینه را دارندحمایت می کنند و بنظر می رسد هر دو گروه انگیزه کسب آموزش بیشتر در این  عدرس
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پاسخ های صحت  و موئید  قرار گرفته این انتظار بود که با انجام مصاحبه ها صحت آمار های جمع آوری شده مورد تایید

اد تا بتوان  به استن  اندکی است بسیار ، تعداد(مورد 61جمعا )مصاحبه ها ی انجام شده  تعداد. دریافتی کارآموزان باشد

 لذا در اینجا . آنها مقایسه معنا داری در زیر مجموعه هائی از دانشجویان بعمل آورد

 .  مصاحبه ها صرفا  برای نشان دادن نمونه هایی از پاسخ هایی به سواالتی خاص مورد استفاده قرار گرفته اند

بود و به نظر میرسید که نظر  مصاحبه شده در مورد گنجاندن چشم انداز جهانی در طرح درس مثبت  نظر دانشجویان

این در حالی است که نزدیک .آنها منعکس کننده اکثریتی است که احساس می کنند چنین موضوعاتی با اهمیت هستند

سی نشان می دهد که این گروه عالقه خاصی به موضوعات جهانی نداشته و رمورد بر کتبی   ها یپاسخ کل نمونه  1/1

در نتیجه الزم بود روی این گونه . ، این موارد در مصاحبه ها منعکس نگردیدندرهنگ ها دارندتجربه اندکی در باره دیگر ف

 .افراد  که نه عالقمند هستند ونه توانایی تدریس در این زمینه ها را دارند ، بعمل آید

ال شد که در باره در مصاحبه ای از دانشجویانی که در خارج کشور زندگی یا کار کرده بودند،سو:   تجربه قبلی (الف)

برخی از آنها  در دیگر کشورها به آموختن زبان . ماهیت این ها واثراتی که روی دانش آنها گذاشته است ،توضیحاتی دهند

کار  داوطلبانه مشغولبطور و برخی دیگر  در خارج از کشور ( مانند  هندوستان ، نپال و مراکش)انگلیسی پرداخته اند

،برخی هم همراه با خانواده هایشان . ن المللی در گینه و برای آگاهی از مسایل ایدز در زیمبابوهبودند، برای پروژه های بی

هندوستان،پاکستان،چین و اسپانیا ، همه این افراد از اهمیت  تجربه ای متفاوت )در خارج از کشور زندگی کرده بودند

برای بسیاری از . ت وامتیازات مخصوص صحبت کردندآنها از تفاوت فرهنگی ، تفاوت ایدولوژی ،تفاوت ثرو.،صحبت کردند

افزایش آگاهی وبینش فرصتی برای  نهایتا که شدندآنان در خالل اقامتشان  موضوعاتی  نظیر عدالت وبرابری مطرح  

چشمان شما به روی چگونگی ، زندگی دیگران و   : یکی از دانشجویان اظهارکرد .این زمینه ها گردید،بیشتر آنها در 

من احساس می کنم همه با هم .......الت پیش روی آنها و اینکه چقدر مشتاق هستید جای آنها باشید ،باز می شودمشک

 .ما در  نقاط متفاوتی زندگی می کنیم اما در اصل یکی هستیم... برابرند

 در قالب جربه خود  را دختر دانشجویی که از هنگام جوانی به هندوستان رفته بود چرا که پدرش در آنجا کار می کرد، ت  

   .کردتوصیف  "شکل گیری  اینکه من کی هستم "

 



از آن دسته از دانشجویانی که تجربه کار یا زندگی در خارج از کشور را نداشتند  سوال شد که چه چیزی به آنها کمک 

زمینه ندارند،با این  برخی گفتند هر چند تجربه دست اولی ر این. کرده تا نظر آنها در مورد مسایل جهانی شکل کیرد

برخی ازدانشجویانی که با سازمان  های مبارز وموسسات خیریه در   .وجود اطالع از مسایل جهانی برایشان جالب است

به میزان .  بریتانیا نظیر عفو عمومی ،صلح سبز  و سازمان های محیط زیستی محلی یا گروه های اجرائی همکاری دارند

افراد یکی از این   .بویژه در میان کارشناسان  هستند  به موضوعات محیط زیستی وپایداریزیادی هم عالقمند و متعهد 

فعال سیاسی "به نمایندگی ازطرف گروهی از دوستانش  تاکید زیادی روی بازیافت داشت،  یکی دیگر عنوان نمود که 

 .    fairtradeقهوه اما سعی می کند محصوالت سازگار با محیط زیست را بخرد،تن ماهی دلفین و "نیست

. Uبیشترین  تاثیر و نفوذ را داشته اند، توضیح دهند  که  روی فکر آنها زمانی که از آنها خواسته شد ، در باره  چیزهایی

شش نفر از دانشجویان  اشاره به این .بسیاری از اهمیت نقش والدین ،دوستان و با ور های مذهبی صحبت به میان آوردند

به خانواده هایی هستند که در آنها مسایل به چالش کشیده شده ،پیرامون آنها بحث می شود یا  داشتند که متعلق 

، برخی اظهار نمودند که والدینشان آنها را به انجام مسئولیت های اجتماعی.خانواده آنها آگاه به مسایل سیاسی هستند

هفت نفر از آنها در مورد ارزش . تشویق می کنند ،توجه به اهمیت باز یافتو همکاری با سازمان های حمایتی از این نوع

 ”یکی کفت .یا  گیاه خوا ر توضیحاتی دادند(مسیحیت، بودیسم)های فردی ،سیستم های اعتقادی اشاره به نفوذ  دین 

. این مساله را نمی توانم با دیگران در میان بگذارم( ما ا)احساس مسئولیت می کنم تا به شیوه خاصی زندگی کنم  من

نفر اظهار داشتند  1بویژه . شترین تاثیر را روی بر داشت از مسایل جهانی داشته استبی آنها   رای برخی رشته تحصیلیب

دو نفر گفتند ، رشته تحصیلی آنها در حوزه مطالعات . نها قرار داده استآاطالعات بهتری  را در اختیار "رشته درسی ، 

یکی دیگر  . ه است تا  با دید وسیعتر و متفاوت تری به مسایل نگاه کننداست و این احساس در آنان بوجود آمد اروپا

به فضایی که در آن کار  ،تجربه دانشجویان.اظهار داشت  رشته تحصیلی  او اقتصاد شامل مباحثی در سطح جهانی است

گوید  زمانی که  در این میان یکی می. "چشمانشان در محیط کاری باز شد"برخی می گویند  . مهم استنیز می کنند 

در یک شرکت کار می کردم  در رابطه با  آلودگی محیط زیست ، زمین و   "طرح مدیریت محیط زیست"روی نوشتن  

 . درس هایی را آموخته است ،نیاز های متناقض 

 

 

 

 



 . يك دانشجوي بزرگسال چنين توضيح مي دهد 

 

خیلی باید صادق بود که   .در آن سکونت دارند ورآدم جور واج 11در مجموعه آپارتمانی زندگی می کنم که در حدود   

،هیچ حرکتی که نشان دهنده نگرانی آنها از مسایل محیط  آنها را لعنت نکرد، هیچ کار خوبی از آنها سر نمی زند

چیزی که آنها بدنبالشان هستند ،خوش گذرانی ،تماشای فوتبال در روز های شنبهو . اطرافشان باشد به چشم نمی خورد

 .ور کار هاست ،که این نوع فرهنگ برای جوانان هولناک استاین ج

با این  استنباط الزم است تحقیقات  بیشتری روی کارآموزانی که به ظاهر عالقه ای به مسایل جهانی ندارند را اجتناب 

 .ناپذیر می کند

ن  آرزومند هستند که ه اکثریت دانشجویاکداد  ن  نشا ،داده های کمی: انگیزه در رابطه با چشم انداز جهانی ( ب)

  روی دید گاه دانش آموزاندر باره مسایل جهانی مطالب بیشتری بدانند و احساس می کنند که می توانند 

دانشجویان گفتند، ضروری است که دانش آموزان  . این موضوع در مصاحبه ها منعکس شده بود .تاثیر بگذارند

که با افقی باز بتوانند  در سطح جهانی زندگی کنند و  در باره موضوعات حهانی مطالبی را بیاموزند بطوری

یکی بحث می کرد که معلمان باید دارای فکر جهانی باشند و دیگری  .آنسوی دنیای کوچک خود را ببینند

و آگاهی های جهانی وجود دارد والزم است از آنچه انجام می "شهروند فعال  "معتقد بود که رابطه مهمی بین

شور وشوق یکی از دانشجویان دختر از این بود که  .،چرا که اعمال ما دارای پیامد هایی استدهیم آگاه باشیم 

می شود که منعکس کننده در مدرسه حاکم  در مدرسه پیاده شود،از دید او یک منش کلی  جهانی اگر نگرش

 .استتعهد عمومی برای یکپارچه سازی فرهنگی وشهروندی جهانی 

توضیحات .بخشی از یک تصویر بزرگ هستند تنها ادبیات و ریاضیاتاین بود که تدریس  برداشت مشترک دانشجویان  

چندی مربوط به این بود که مهارت خواندن ونوشتن به تنهایی اهمیت ندارند ،مگر مهارت کاربرد آنها نیز مورد توجه قرار 

مهارت های خوبی هستند  ی،ت نویسیاد گیری جداول و دس: یکی از دانشجویان احساس خود را چنین بیان کرد. گیرد

بکار نبرید ،شما نمی  ،اگر این مهارت ها را در سایر زمینه ها. نکه آنها را در زندگی نیاز داشته و بکار ببریم آ ،اما بشرط

واجب است که  به موضوعات مربوط به محیط  ،برخی احساس می کردند . بگیریدتوانید به عنوان یک فرد کامل شکل 

برخی دیگر معتقد اند که آموزش همچنین در اغلب موارد به . تدوین کرد آنها را ،ه زندگی پایدار توجه کرده زیست و شیو

است در حالی که آموزش واقعی در باره آزادی  "رژیم های سیاسی"یا  "تولیدات اقتصادی"عنوان ابزار در خدمت 

 . است این چیزی است که باید برای آن تالش کنیم... اندیشه 



در میان همه دانشجویان مشترک بود ، این  هآنچ .آموزش مسایل جهانی مشاهده می شود آموزش با هین جا بود که رابطا

نظر بود که الزم است آموزش  در باره افق های وسیعتر ی به کودکان آموزش دهد تا آنان را آماده چالش های زندگی در 

  .رو به توسعه کند جهانی یک فضای اجتماعی

ی انجام شده دانشجویان ،گنجاندن منظرهای جهانی در تدریس را مورد تائید قرار داده از لی که اکثر مصاحبه هادر حا

 پیچیده و حساس میآن استقبال کردند، این موضوع با نگرانی هایی در مورد  بهترین شیوه تدریس مطالبی که  به نظر 

مدرسه ابتدایی دوره کارآموزی خود را سی که در زمان مصاحبه در یکی از دانشجویان دختر دوره کارشنا .، همراه بودآید 

دیدی چه اتفاقی افتاد و چطور  "دانش آموزان به من مراجعه کردند و گفتند : می گذراند چنین خاطرهای را تعریف کرد

نش آموزان باید این او ادامه داد که من فکر می کنم دا .اما آموزگار در این موردهیچ صحبتی نکرد "این همه آدم مردند؟

 شانس را داشته باشند که چند دقیقه

باید  سعی کرد آنان  را به شیوه خودشان  .ای بطور خالصه پیرامون این موضوعات صحبت کنند و عقده دل بگشایند

 .درک  کرد ودر این مواقع نباید آموزگار بدون مقدمه صرفا به ارائه درس بپردازد

و از طرفی دانش کافی برای پاسخ به ، ارد با بچه ها  در باره آنچه اتفاق افتاده ،صحبت کنداحساس او این بود که اجازه ند

یکی دیگر از آموزگاران دبستان نگران محول کردن چنین مسئولیت عظیمی که ممکن است . پرسش های آنها را نداشتم

 منجر به اعمال نفوذ روی نظرات بچه ها شود و مانع شکل گیری افکار 

 :سایر موضوعاتی که در مصاحبه ها به آنها اشاره شد، عبارتند از.آنان شود ،بود آزادانه

  (عکس العمل کودکان نسبت به جنگ و آشوب)چگو نگی مقابله با ترس و وحشت 

 بویژه  برا ی بچه )چه چیزی در تصاحب آنها است وچه چیز ی به آنها تعلق ندارد  اینکه شناخت نحوی قضاوت

 (.های جوان

 آیا باید سعی کنند که نقش بیطرف را بازی کنند یا اظهار نظر کنند؟—آنها نقش خود 

  با آموزگاران  در رابطه با موضوعات بحث آفرینعکس العمل والدین. 

 مدت زمان پرداختن به مسایل خهانی در مقایسه با بقیه موضوعات مورد نیاز. 

  (محاجرتمانند عراق ،)عدم اعتماد به نفس در رابطه با موضوعات حساس 

  تسهیل بحث پر معنیدانش چگونگی. 

 داشتن دانش کافی آموزگاران در موضوعات جاری.   



باور دانشجویان در  مبین تمایل کسب دانش بیشتر در زمینه مسایل جهانی و ، در    حالی که یافته های  پرسشنامه ها

دهد، در خالل مصاحبه ها نگرانی هایی  انایی های شان برای کمک به درک موضوعات جهانی به بچه ها را نشان میوت

موزان این بود که اگر آاحساس کار. شکار گردیدآ هم در باره موانع موجود در ارائه موثر این مطالب در کالس درس

خود نیاز به  ،بخواهند احساس صالحیت الزم جهت تدریس مسایل جهانی را در کالس داشته باشند، در درجه نخست

 . وزه مسایل جهانی دارندراهنمایی بیشتر در ح

 جمع بندی داده ها 6-1

داده های پرسشنامه نشان می دهد که حسب ظاهر با توجه به پاسخ اکثریت کارآموزان مبنی بر اینکه در مورد مسایل 

حاکی از آن است که معلمان دارای انگیزه خوبی برای تدریس مباحث جهانی داشته وبه دانش "مچیزی می دان"جهانی 

هر چند تحلیل های بیشتر نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی در سطح دانش و . این زمینه ها اطمینان دارندخود در 

 .معلمان کارآموز ، وجود داردانتخابی  انگیزه در میان سه گروه

 کارشناسی ارشد)اعتماد بنفس بیشتری در دانش خود نسبت به همکاران ( کارشناسی ارشد)کارآموزان مقطع دبیرستان

این در حالی است که کارآموزان . خود که برای تدریس در مقطع دبستان آموزش می بینند، دارند( مقطع دبستان

رشته تحصیلی معلمان کارآموز .کارشناسی مقطع دبستان در میان این سه گروه کمترین اطمینان بنفس را دارا هستند

 .ل جهانی ،نقش مهمی را ایفا می کندمقطع دبیرستان از نقطه نظر دانش وانگیزه  برای تدریس مسای

 است،منبع دریافت اطالعات در وحله نخست تلویزیون و روزنامه و پس از آن ها دوستان ،فامیل و اینترنت 

و تماس با دیگر فرهنگ ها بنظر می رسد بطور مستقیم روی عالقه کارآموزان ( کشور کار در خارجیا  زندگی)تجربه قبلی

دانشجویان کارشناسی که دارای تجربه کمتری در رابطه با دیگر . وضوعات جهانی ، تاثیر می گذاردو دانش آنها در باره م

دارند، کمترین  انگیزه را برای تدریس در باره موضوعات  ارج خشانس کمتری برای زندکی یا کار در  هستند ،فرهنگ ها 

کارآموزان اظهار می کنند که در برخی زمینه نتایج مصاحبه ها مشخص می کند که هر چند،بسیاری از  .جهانی دارند

 ،های مسایل جهانی،دانش کافی ندارند،اما همگی در رفع نگرانی های دانش آموزان جوان در رابطه با مسایل جهانی

حال بسیاری از دالیلی که موجب کمبود اعتماد بنفس در بین کار آموزان  مصاحبه ها در عین. احساس تعهد می کنند

از این رواحساس می .از جمله اینکه مسایل جهانی مهم وحساس ،بحث آفرین و پیچیده هستند.مشخص کردشده است را 

 .کنند که نیاز به راهنمایی ویژه ای روی متدهای تدریس مناسب و چگونگی کسب دانش بهتر در این زمینه ها ،دارند

 



 گفتار  پایانی-6

العه در زمینه بین المللی می تواند شگفت انگیز نباشد، با این اگر چه برخی روش های کلی بکار گرفته شده در این مط

در انگلستان انجام نشده است ، در  ITET حال به لحاظ آنکه مربوط به شرایطی است که قبال روی آن تحقیقاتی برای

ذر در پروژه سرمایه گذاری روی معلمان کارآموز      (DfID)دپارتمان توسعه بین الملل . نوع خود مهم است

این پروژه در . نتایج تحلیلی آن را منعکس کرده است   (Robbins,Francis , & Elliott , 2003)انگلستان

در . دانشکاه  بانگور ولز  منتج به گنجاندن آموزش شهروند جهانی در دوره های  آموزش پیش از خدمت معلمان گردید 

 : دوره های شهروند جهانی پیرامون مطالب زیر بحث می شود

این دوره ها نقش کلیدی در آماده سازی معلمان دارند تا شایستگی وصالحیت الزم  برای مشارکت موثر و همه جانبه  .... 

که در نهایت رشد وپیشرفت دانش آموزان را در . در تدوین کلیه برنامه های درسی  در سطح مدرسه را کسب نمایند

خواهد  وسعه پایدار  در مقیاس محلی تا مقیاس جهانی را بهمراهجهت عملی کردن فرصتهای برابر ،عدالت اجتماعی و ت

      .(Robbins 2003)داشت

در صد از معلمان کارآموز مقطع  19در صد از معلمان کارآموز مقطع دبیرستان و 21در انتها دوره شهروندی جهانی، 

اگر چه  تنها  .ویت باالیی برخوردار باشددبستان احساسشان این بودکه دوره شهروند جهانی در برنامه درسی باید از اول

. آنها اطمینان داشتند که بتوانند در پیاده سازی این نگرش در سطح مدرسه مشارکت نمایند 6/1عده کمی بیش از 

مصاحبه ها همچنین نشان داد که یک تفاوت  مهم در طرز برخورد کارآموزان با توجه به رشته اصلی تحصیلی آنان، 

  .وجود دارد

واضح است  ه پر ک اول این. ،مشخص می کند  ITETیج حاصل از این تحقیق ،چندین نکته کلیدی را برای کارکنان نتا

که تجارب فرهنگی قبلی دانشجویان  روی نگرش آنان در رابطه با آموزش مسایل جهانی اثر گذار است  که در رابطه با 

دریافت که معلمانی که تجربه فعالیت  Tomas(2001) مثال  برای    .این تاثیر باید تحقیقات عمیق تری انجام پذیرد

اثرات این  .منظر جهانی دارای تعهد بیشتری بودندمسایل از نه در خارج از کشور را دارند ، در تدریس معرفی  داوطلبا

 ,Merryfield (1997) ,Beijaard, meiger)مثال و تجربه های مشابه ، روی نگرش معلمان بخوبی توسط 

Verloop(2004)  عمومیت افزایش شکاف فرهنگی در جامعه بریتانیا بدین معنا است که  .و دیگران مستند شده است

سایر کشور ها را ، آشنایی با و  ر به های دیگر فرهنک ها بند دارای تجا ی اه راه میگبسیاری از دانشجویان  که به دانش

 .دارند



  معلمان وتعهد آنان با استفاده از تجربه های جدید. نیاز دارند  ITET معلمان برای کسب آگاهی بیشتر به تجربه های 

شیوه ای مناسب تر  تا  تدریس با یافتدست  به مسایل جهانی ، می توان راهی در جهت ارائه برنامه درسی گسترده تر ،

 .انه تر، اجرا گرددو نو آور

شجویان در چندین رشته  وحول یک  مولفه خاص بر خالف شرایطی که در امریکای شمالی فراهم است که  تحصیل دان

 .است ، همقطاران آنها در بریتانیا   شانس کمتری  برای چنین فرصتی دارند رجهانی  امکان پذی

این وضعیت در  "منظر جهانی آموزش عالی"تحت عنوان  1556انجمن  توسعه آموزش  در سال )اما بنا به گزارش اخیر 

این تغییر بینش  وجهت گیری  بسمت منظر جهانی  را می توان در  ارائه بخش هایی از   .بریتانیا در حال تغییر است

شهروند جهانی ،جامعه مدنی، جهانی :  مشاهده کرد، بخش هایی نظیر( و دوره  کارشناسی ارشد )دروس دوره کارشناسی 

مطالب مربوط به این تحقیق ،  .   سازی ، اصول اخالقی در محل کار ، مسئولیت جهانی و تجربه کسب و کار پایدا

جزئیات چگونگی ایجاد مباحث درسی فوق  و روش هایی که در آن دانشجویان بسمت مسایل پیچیده جهانی جلب  

قابل  دانش چنین دانشجویانی خواستار دریافت آموزش هایی  به عنوان معلم آگاه  با مسایل جهانی شده .شوند،ارائی شده

در برخی دانشگاه ها دانشجویان قبل از پذیرفته شدن در دوره  .کسب خواهند کرد توجهی در حوزه مسایل جهانی

پر جهانی در آن به مسایل می توانند  واحدی در ارتباط با آموزش بگیرند که (PGCE)  کارشناسی ارشد آموزش 

 .داخته می شود

واالتی در باره ماهیت خود دوره های پیش از خدمت ،س کامال واضح است که بر اساس بررسی های مقدماتی انجام شده

با محدودیت    ITETدوره های  تدوین محتوایی همانطور که در این مقاله به آن اشاره شد، . معلمان نیز مطرح  شد

حال ،تعدادی از مربیان  موضوعات جهانی در بریتانیا با این . استهای سخت دولتی و محدودیت های زمانی رو به رو 

. افزایش یابددانش آنها در رابطه با مسایل جهانی  یافتن روش هایی برای کمک به کار آموزان معلم، کار می کنند تا روی

مورد ( 1556انجمن توسعه آموزش )مجموعه ای از  تحقیقات انجام شده  در زمینه منظر های جهانی و آموزش معلمان 

کنجاندن  موضوع شهروند جهانی وتوسعه پایدار در :   از جمله موارد بررسی شده شامل مواردی  .بررسی قرار گرفتند

دوره های پیش نیاز ،  مقدمه ای بر ابعاد جهانی شهروندی ، استفاده از فضا ی مدرسه  در رابطه با توسعه پایدار 

 وشهروندی، سفر های آموزشی  به جنوب هند ویکپارچه سازی منظر جهانی در آموزش های کسب وکار و اقتصاد 

PGCE  .  ذکر این نکته مهم است  که دپارتمان توسعه بین الملل از پیشگامان  انجام چندین مورد از موارد یاد شده

 . می باشد 



این کار نیاز به زمان و ایجاد . برای توسعه برنامه های خود راه هایی را پیدا کند  ITETبسیار مهم وحیاتی است تا 

راهبردهای تدریس مسایل جهانی ، موضوعات بحث انگیز آشنا شده  ، زمانی برای  شرایطی دارد تا دانشجویان  در باره 

مورد ارزیابی قرار بحرانی  را در مواقع  یمنابع اطالعات را داشته تا توان درک مطالب را داشته بتواند   افزایش دانش خود

م است رویکرد محدودیت قابلیت های هر دو در این نکته مهم توافق دارند که الز Piper(2003)و   Garratt .دهد

کالس درس دوره های کارآموزی معلمان را به چالش کشید و آن را با برنامه آموزشی که در آن مفاهیم آگاهی های 

دنیا در شروع قرن بیست ویکم ،دنیایی پیچیده و در حال تغییر  .مدنی، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد،  جایگزین نمود

محلی و ملی  و اتفاقات و رونده ها،تنها میتوانند  با در نظر گرفتن زمینه های  جهانی گسترده ترآن  درک مسایل . است

دولت بریتانیا ایفا  نقش مهمی در تضمین تالش های آموزش جهانی همانطور که در این مقاله تاکید شد ،. صورت پذیرد

در نظر گرفته شود ،در غیر اینصورت تنها یک شعار خواهد را می کند وبرای این کار باید   بعد جهانی  در برنامه درسی 

ارائه موثر آموزش های جهانی در مدرسه ها تاحد زیادی بسته به درک ،توانایی و انگیزه معلمان کارآموز دارد تا در  .بود

 .ایجاد ارتباطات جهانی جوانان را کمک نمایند

 

 

 

    

 

 

 


