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چكيده
هدف كلی تحقيق بررسی تاثير آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر ميزان تفکر سيستمی (صراحت تغيير و یادگيری متعامل) در معلمان است .روش
تحقيق ،شبهتجربی است كه از طرح نيمه تجربی گروه گواه و آزمایش بصورت تصادفی استفاده شده است .الگوی تحقيق ،راهنمای كتاب مهارتهای
زندگی شهروند جهانی بهره گرفته شد .جامعه آماری آن شامل كليه معلمان شركتكننده در آموزشهای ضمن خدمت راهبردهای شهروند جهانی میباشد
نمونه آماری بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جمعاً  50نفر گزینش شدند ابزار گردآوری اطالعات عبارتند از پرسشنامه تفکر سيستمی در
بعد صراحت تغ يير و یادگيری متعامل كه روایی صوری و محتوایی آنها مورد بررسی و تایيد قرار گرفت و پایایی آنها به ترتيب  0/88و  0/41گزارش
گردیده است .روش تجزیه و تحليل اطالعات آمار توصيفی و آزمون  tافتراقی است .یافته های تحقيق نشان داده است ميانگين حاصله در تفکر سيستمی
پيش از اجرا در گروه آزمایش  13/74و گروه گواه  12/84بوده كه پس از آموزش به ترتيب  14/13و  13/47بدست آمده و ميانگين حاصله در نمرات
یادگيری متعامل پيش از اجرا در گروه آزمایش  ،7/71گروه گواه  8/12كه پس از اجرای آموزش به ترتيب  12/38 ،18/14حاصل شد .نتيجه اجرای آزمون
 tدو گروه مستقل بصورت افتراقی در تاثيرگذاری بر صراحت تغيير ( )t = 7/402با اطمينان  44درصد تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در تاثيرگذاری
متغير مستقل بر متغير مالك معنیدار بوده است و نتيجه آزمون  tدو گروه آزمایش و گواه در تاثيرگذاری متغير مستقل بر متغير مالك دوم نيز معنیدار
بوده است .در نتيجه آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر ميزان تفکر سيستمی در برنامه درسی معلمان تاثيرگذار بوده است.
کليد واژگان :مهارتهای زندگی شهروند جهانی ،تفکر سيستمی ،معلم.

و منفی زیادی است كه یکی از تأثيرات آن بهوجود آمدن
مقدمه

سواد جهانی است.

در عصر مدرن سطح و عمق فاصلهگيری زمانی و مکانيکی

آموزش و پرورش جهانی ،یاد گيری افزایش توان و

كشورها بسيار باالتر از دوران پيشين است و روابط ميان

ظرفيت فردی جهت درك شرایط خود در جامعه و جهان

وقایع و رویدادهای اجتماعی دوردست به همين اندازه در

و بهبود توانایی جهت قضاوت مؤثرتر و نيز شامل مطالعه

هم تنيده شده است .جهانی شدن اساساً با همين فراگرد

در مورد ملتها ،فرهنگها و شهروندان سایر جوامع

مرتبط است ،تا اآلن كه شيوههای ارتباط ميان زمينهها و یا

میباشد ،با درك اینکه چگونه همه اینها به هم مربوط

مناطق گوناگون اجتماعی در پهنه كل سطح زمين در قالب

میشوند و چگونه تغيير میكنند و بر روی مسئوليت فردی

شبکهای در آمده است« .جهانی شدن» را میتوان تشدید

در این فرایند تأكيد میكنند و چگونه دیدگاه واقعبينانه به

روابط اجتماعی در سطح جهانی تعریف كرد .جهانی شدن

افراد در مورد مسائل جهانی ،مشکالت و انتظارات و

حركت و تغييری است كه حامل تأثيرات و پيامدهای مثبت

آگاهی در مورد روابط بين منافع شخصی و نگرانیهای
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مردمی در هر جای جهان میدهد و اینکه چگونه بهطور

از سویی دیگر ،امروزه با پدیدهای بهنام «جهانیشدن

كاملتری در مورد كشمکشهای موردنظر در زندگی

آموزش» مواجه هستيم كه به گفتهی رابرتسون ،بر «درهم

روزمرهشان بحث و بررسی كنند.

فشردهشدن جهان و تراكم آگاهی نسبت به جهان» داللت

امروزه به واسطه «جهانی شدن» سرنوشت تمامی افراد،

دارد و به گفتهی واترز «فرایندی است كه درآن

سازمانهای آموزشی و اقتصادی بيش از پيش به یکدیگر

قيدوبندهای جغرافيایی كه بر روابط اجتماعی و فرهنگی

گره خورده و تأثيرات این فرآیند بر تمامی حوزههای

سایه افکندهاست ،از بين میرود و مردم بهطور فزایندهای

فعاليت بشری ،غيرقابل انکار گردیده است .در ادامه و به

از كاهش این قيدوبندها آگاه میشوند» (لطف آبادی و

دنبال طرح مفهوم «شهروندی جهانی» انتظارات جدیدی از

نوروزی.)1383 ،

آموزش و پرورش به عنوان عامل معنابخش به زندگی افراد

این تحقيق به بررسی راهبردهای شهروند جهانی و تأثير

و ابزاری برای پرورش شخصيت انسان و رفع نيازهای

آن را بر مهارتهای تفکر سيستمی در برنامهریزی درسی

اجتماعی ،شکل گرفته است .این مقاله با هدف بررسی

معلمان متوسطه میپردازد .باوجود مسایل خاصی كه در

خصوصيات و مؤلفههای شهروندی جهانی ،نقش ،اهميت

بحث شهروند جهانی وجود دارد ایجاد تفکر سيستمی از

و ضرورت آموزشهای شهروند جهانی را مورد بحث و

اهميت زیادی برخوردار است .لذا مسئلهی اصلی كه در

بررسی قرار میدهد(كریمی.)1388 ،

این مقاله به آن پرداخته خواهدشد ،عبارت است از این كه:

بدیهی است كه كشورهای مختلف جهان با توجه به ماهيت

آموزش شهروند جهانی چه ویژگیها و مؤلفههایی باید

و زیرساختهای حکومتی ،اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی،

داشتهباشد و نقش ،اهميت و ضرورت و جایگاه آن در

امنيتی و نظامی ،تصویری خاص از انسان و جامعهی

نظام آموزشی ایران و دیگر كشورها چيست؟

مطلوب در نظر داشتهباشند .روشن است كه رسيدن به
تصویر پيش روی جوامع ،تنها از طریق نظام آموزشی و

 .4مباني نظری تحقيق

تربيتی امکانپذیر است .چنانچه اندیشمندان گذشته نظير

آموزش و پرورش برای شهروندان جهانی باید به آنان

افالطون ،بنياد مدینه فاضله ترسيمی را بر پایه تربيت

دانش ،فهم ،مهارت و ارزشهایی را كه برای مشاركت

قرارداده است و در دوران معاصر نيز دیویی همبستگی

كامل در تضمين رفاه خود و دیگران و ایجاد مشاركت

دقيقی بين تربيت و دموكراسی برقرار میكند و تنها

سازنده هم در سطح محلی و جهانی الزم است ،بدهد

دموكراسیهایی را پایدار میداند كه از سر آگاهی باشد.

(آكسفام) و بهگفتهی بانک ،1استاد سيستمهای آموزشی در

اگرچه تصویری كه هریک از كشورها از «تربيت» بهدست

دانشگاه ایندیانا «اكنون هرفرد میتواند در هر زمانی هر

میدهند وابسته به ماهيت و زیرساختهای آنهاست ،ولی

چيزی را از هر كسی یاد بگيرد ».در ان حالت جامعهی

مهمترین عنصری كه بدون آن دستيابی به اهداف امکان-

جهانی اكنون با وظيفهی آمادهسازی جوانان برای مواجهه

پذیر نمینماید ،انسانهاییاند كه به هدایت و راهبری

با چالشهای جهان درحال دگرگونی ،روبهروست.

جوامع میپردازند .از این رو در هسته مركزی تصویر كالن

بنابراین ،میتوانيم جهانیشدن را بهعنوان فرایندی درنظر

از نظام تربيتی ،انسانها قراردارند .بنابراین همزمان با ارائه

بگيریم كه درآن سرنوشت انسانها در ابعاد گوناگون

تصویر از نظام تربيتی ،تصویر شهروند مطلوب نيز ساخته

وابسته به یکدیگر گردیده و محدودیتها و مرزهای

میشود (آلتریختر و اليوت2000 ،؛ بهنقل از حکيمزاده،

جغرافيایی و ارتباطی از ميان برداشته شده و به تعبيری

.)1388

كوچکشدن جهان و به تعبيری دیگر ،بزرگتر شدن انسان
1. Curtis J. Bonk
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را بهدنبال داشته و در غایت و نهایت آن ،جامعه و نظام

كه آماج و آرمانهایش مرز نمیشناسند ،از پدیدههای

واحد جهانی است.

اصلی پيوندهای فراملی هستند.

بيشتر جهانیشدن را در چهار حوزهی فنی ،اقتصادی،

آموزش برای شهروندی جهانی ،كودكان و جوانان را در

سياسی و فرهنگی بررسی میكنند (خزایی و ابراهيمی،

استفاده از طيف گستردهتری از روشهای یادگيری فعاالنه

.)1340

و مشاركتی ،درگير میكند و این امر به نوبهی خود،

 -4در حوزه فني و تكنولوژیک :سخن از انقالب صنعتی

یادگيرنده را به ایجاد و پرورش اعتمادبهنفس و عزتنفس،

سوم است .انقالب صنعتی نخست در سدهی هجدهم،

مهارتهای ارتباطی و تفکر انتقادی ،و نيز مشاركت و حل

دگرگونی در حوزه فنآوری توليد بود .انقالب صنعتی دوم

تعارض كه باعث بهبود انگيزه ،رفتار و پيشرفت میشود،

در نيمه دوم سده نوزدهم بود و منجر به دگرگونی در

تشویق میكند (هاشمی.)1388 ،

حوزهی بازرگانی و پيوستاری شد و اكنون در پایان سده-

در كشور ایران هم در زمينهی آموزشهای شهروندی،

بيستم ،فنآوری ماهوارهای و رسانههای الکترونيکی باعث

محتوای درسی در نظام آموزش و پرورش بيشتر بر تربيت

پدیدارشدن حوزهی همگانی فراگيری در سطح جهانی

شهروند ملی و با هدف تقویت انسجام ملی تأكيد دارد.

شده است كه آن را دهکدهی جهانی الکترونيکی ناميدهاند.

همانطور كه هاشمی ( )1388در تحقيق خود نشان می-

 -4حوزه اقتصادی :در این حوزه ،با فراموش شدن اقتصاد

دهد ،تحليل محتوای كتابهای درسی دورهی متوسطه در

كنزی ،كنترل دولت بر اقتصاد ملی روزبهروز بیمعناتر می-

ایران حاكی از آن است كه مولفين كتابهای درسی با

شود .در حوزه اقتصاد ،شركتهایی به نام شركتهای

تأكيد بر تشابهاتی مانند «زبان فارسی» بهعنوان زبان ملی،

چندمليتی ظهور كردند كه دیگر وابسته به یک دولت

«مسلمان» و «مذهب شيعه» بيشتر در جهت انتقال پيام

نيستند و از چند مليت درست شدهاند .البته امروزه شركت-

انسجام ملی بودهاند و نسبت به تکثر ذاتی درونفرهنگی

های چندمليتی هم تا اندازهای از رونق افتادهاند و شركت-

كشورمان كمتر توجه نشاندادهاند و جهتگيری اصلی

های «فرامليتی» درحال شکلگيری هستند و بخش بزرگی

كتابهای درسی در ارتباط با آموزش صلح ،برحفظ

از اقتصاد جهانی در دست این شركتها است.

انسجام ملی و تمامت ارضی كشور ،شناسایی دشمن،

 -9از دید سياسي :با پيدایش و گسترش اختيارات

آشناساختن یادگيرندگان با سياستهای استعماری

نهادهای سياسی جهانی ،دگرگونیهای شگرفی در حوزهی

كشورهای قدرتمند غربی ،عدم توازن قدرت و مبادالت

توانمندی و حاكميت دولتهای ملی و سامانهی بينالمللی

سياسی ،اقتصادی و فرهنگی كشورها در سطح بينالمللی

رخ دادهاست .از سویی دیگر ،گسترش حقوق بينالمللی،

و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان میباشد (هاشمی.)1388 ،

مرزهایی برای آزادی عمل دیرینهی دولتها در پهنهی
پیشینه تحقیق
كدیور ( )1384در پژوهشی با عنوان ضرورت آموزش

بينالمللی ایجاد میكند.
 -1در گسترهی فرهنگي :باید از پيدایش جامعهی مدنی

شهروندی در جامعه جهانی بيان میكند كه عرصههای

جهانی سخن گفت .جنبشهای فرهنگی و اجتماعی،

مختلف جهانیشدن چالشهایی را برای آموزش و پرورش

جزئی از این جامعه هستند .برخی از نویسندگان از پيدایش
پيوندهای فراملی 1دربرابر مفهوم پيوندهای

بهطور اخص و جوامع بهطور اعم بهدنبال داشتهاست و

بينالمللی2

متقابالً مفهوم شهروندی برای زندگی در جامعه جهانی را

سخن گفتهاند .جامعهی مدنی بينالمللی بهعنوان شبکهای

دستخوش تغييرات اساسی كردهاست در این پژوهش او به
2. International Relations

1. Transnational Relations
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این نتيجه رسيدهاست كه آموزش و پرورش باید به منحصر

این موضوع در نگرش سيستمی به مدیریت دانش نيز ،به

بودن هر انسان احترام گذاشته و شهروندان را برای زندگی

طور كامل مورد تأكيد قرار گرفته است.

در دنيای جهان شمول آماده نماید و به آموزش برنامههایی

تریلو )2003( 1در تحقيقی تحت عنوان آموزش برای

چون توانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد با آنها درمقام

شهروندی جهانی و دیدگاههای جهانی در تدریس اذعان

شهروند جهانی ،همکاری با دیگران ،حفظ محيطزیست،

میدارد كه باوجود ارتباطات در جهان كنونی و پدیدههای

توانایی پذیرش دیگران و تمایل به حل تعارضات خود با

مشترك جهانی مانند نازك شدن الیه ازن ،فقط تعداد كمی

دیگران و داشتن زندگی مسالمتآميز تأكيد نمودهاست.

از دانشآموزان خود را در دنيای بههم وابسته میبينند .به-

شایستهفر ( )1384در تحقيقی باعنوان جهانیشدن و نظام-

همين جهت این پژوهش آگاهسازی معلمان از وجود یک

های نوین آموزش به این نتيجه رسيدهاند كه جهانیشدن

دیدگاه جهانی در برنامه درسی و فهميدن آن میباشد ولی

منجر به بروز چالشهایی شده كه برای بخش آموزش و

هدف نهایی آن توانمندكردن دانشآموز میباشد تا بتوانند

پرورش مسائل جدیدی را از قبيل تغييرات سریع و

دانش ،مهارت و ارزشها و رفتارهای مطابق با شهروند

بازسازی برنامهها بهوجود آوردهاست و بدین جهت مربيان

جهانی كسب نمایند.

و دستاندركاران نظام آموزشی باید فعاليتهایی را برعهده

فوجیكان )2004( 2نيز آموزش جهانی را آموزش در

بگيرند كه این فعاليتها شامل اصالح هدفهای كلی و

راستای مسائل جهانی مانند تغييرات محيطزیست و

هدفهای عينی در برنامههای درسی آموزش جهانی برای

درگيریهای بينفرهنگی دانستهاست .همچنين به وارد

گروههای درون مدرسهای و گروههای اجتماع بيرونی می-

كردن مسائل جهانی در برنامه درسی اشاره میكند تا بدین

باشد.

وسيله شهروندان توانایی پاسخدادن به مسائل جهانی را

آدمزاده ( )1388طی پژوهشی با عنوان تأثير جهانیشدن بر

داشتهباشند .درواقع هدف آموزش شهروند جهانی را

تعليم و تربيت به این نتيجه دست یافته است كه امروزه

آمادهسازی دانشآموزان برای زندگی در جامعه درحال

بيش از گذشته ناگزیر هستيم كه به جهان و مسائل آن

تغيير میداند.

بيندیشيم .جهانیشدن واقعيتی انکارناپذیر است كه نه فقط

لين )2007( 3در تحقيقی تحت عنوان عشق ،صلح و

در حوزه اقتصاد واردشده است بلکه جوانب زندگی دیگر

خردمندی در آموزش :دگرگونی آموزش برای صلح به این

بشر من جمله تعليم و تربيت را نيز دستخوش تغيير كرده-

نتيجه رسيدهاست كه یکی از چالشهای قرن بيستویک

است .بنابراین ضروری است صحيحترین شيوه و راه

ارائه آموزشهایی درزمينه دوستی بوده و هدف باید تربيت

برخورد با آن را كه بهنظر میرسد برای آموزش و پرورش

شهروندانی باشد كه بتوانند صلح را درجهان حاكم سازند

صحيح و مناسب باشد را برگزید ،چرا كه آموزش و

ولی نظامهای آموزشی و مدارس ،مثالً نظام آموزشی

پرورش نقش مهمی در متحولساختن جهان دارد.

آمریکا در تربيت شهروندان صلحجو كوتاهی نموده و

فرهادی محلی و غالمی ( )1384رابطهی ميان مدیریت

مدارس بيشتر از این كه خواهان صلح باشند ،بيشتر خواهان

منابع انسانی و رویکرد سيستمی مدیریت دانش را

جنگ و خشونت شدهاند و برنامهریزی نيز بيشتر در

بهصورت شماتيک طراحی و ترسيم كردهاند و چنين نتيجه

راستای تدریس جنگ بوده تا صلح و دوستی ،درحالی كه

گرفتهاند كه پيادهسازی موفقيتآميز مدیریت دانش مستلزم

آموزشوپرورش قرن بيستویک باید به تدریس فرهنگ

تعامل پویای مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی است.

2. Lin

1. Triolo
1. Fujikan
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صلح برای دانشآموزان تمركز نماید چرا كه آموزشو-

آموزش و پرورش در مناطق مركزی و حاشيهای تعداد

پرورش عامل مهمی برای ایجاد صلح جهانی میباشد .الزم

 524معلمان زن و تعداد  1407معلمان مرد میباشند .روش

است اهداف آموزش و پرورش در راستای هدفهای

نمونهگيری تصادفی از نوع روش یک نمونه در دسترس

مربوط به آگاهیهای صلحجویانه براساس دوستداشتن

میباشد .كه در آن از طریق تصادفی ساده ،از بين شهرهای

تغيير جهت بدهد.

موجود به روش تصادفی شهر بابلسر انتخاب گردید .در
این تحقيق از یک نوع پرسشنامه برای گردآوری اطالعات

فرضیات تحقیق

استفاده شده است .برآورد پایایی پرسشنامه با روش آلفای

فرضيه اصلي

كرونباخ انجام گردید كه به ميزان  0/88گزارش شده است.

-

آموزش

راهبردهای

شهروند

جهانی

بر

در این پژوهش از آمار توصيفی نظير فراوانی ،درصد،

مهارتهای تفکر سيستمی تأثيرگذار است.

ميانگين انحراف استاندارد استفاده شد .عالوه بر این برای
آزمون فرضيههای پژوهشی از آزمون  Tدو گروه مستقل،

فرضيه اصلي

باتوجه به اجرای آزمون پيشتست و پستست در گروه

 .1آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت

آزمایش و گواه و به وجود همگنی شيبها از  Tافتراقی

صراحت تغيير تاثيرگذار است.

در نرمافزار  SPSSبا ورژن  18انجام گردید.

 .2آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت
یادگيری متعامل تغيير تاثيرگذار است.

 .4تجزیه و تحليل آماری و آزمون فرضيات
در آمار استنباطی از آزمون  Tدو گروه مستقل (برای

روش شناسی تحقیق

مقایسه سطوح با ميانگينهای دو نمونه مستقل از دادههای

در مطالعهی انجام شده از تحقيق نيمه تجربی (شبهتجربی)

كمی ،اغلب آزمون  Tیا نمونههای مستقل مناسب است)

استفاده شده است .جامعهی تحقيق شامل معلمان دوره

و آزمون  Tافتراقی (در این پژوهش به علت وجود همگنی

متوسطه استان مازندران كه در آموزشهای ضمن خدمت

شيبها بهرهمند میشویم.

نيز شركت نمودهاند براساس برآورد اداره آمار اطالعات
جدول  .4بررسي همگني نمرات انگيزش پيش از اجرا
مجذور ميانگين

منبع

حاصل مجذورات

درجه آزادی

وابستگی

42/321

1

42/321

خطا

28/53

48

0/577

كل

3447/140

57

f

معنيداری

73/35

0/000

جدول  .4بررسي همگني نمرات یادکيری متعامل
منبع

حاصل مجذورات

درجه آزادی

مجذور ميانگين

وابستگی

37/022

1

37/02

خطا

53/304

48

1/134

كل

40/328

57
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معنيداری

73/35

0/000
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جدول  .9نتایج آزمون  Tميزان صراحت تغيير
گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

15/74

1/43

گواه

4/48

3/11

اختالف

5/78

T

درجه آزادی

سطح معنيداری

7/402

48

0/000

جدول .1نتایج آزمون  Tافتراقي افراد گروه نمونه ،ميانگين اختالف یادگيری متعامل دو گروه آزمایش و گواه
گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

1/58

1/53

گواه

0/14

0/81

اختالف

1/44

T

درجه آزادی

سطح معنيداری

4/14

48

0/000

باتوجه به بررسی همگنی شيبها در نمرات پيش از اجرا،

مشخصات آماری نتایج آزمون  Tافتراقی افراد گروه نمونه،

 fمحاسبه شده  73/35با اطمينان  44درصد اطمينان

ميانگين اختالف یادگيری متعامل دو گروه آزمایش و گواه

معنیدار است و بر این اساس امکان اجرای آزمون  Tدو

در جدول زیر ارائه شده است.

گروه مستقل امکانپذیر گردید.

همانگونه كه از جدول  4مشاهده میشود ،تفاوت

براساس دادههای حاصله از تحقيق بررسی همگنی شيبها

ميانگينهای دو گروه آزمایش و گواه 1/44 ،است كه با

در نمرات f ،محاسبه شده  32/84با اطمينان  44درصد

اجرای آزمون  Tافتراقی با درجه آزادی  48برابر 4/14

T  4/ 14
) .) (48كه این مقدار در سطح 0/01
است (

اطمينان معنیدار است .باتوجه به نتيجه حاصله ،آزمون T
در دو گروه مستقل (آزمایش و گواه) اجرا میگردد.

معنادار است .بنابراین نتيجه میگيریم كه آموزش

فرضيه پژوهشي ( )4آموزش راهبردهای شهروند جهاني

راهبردهای شهروند جهانی با  44درصد اطمينان از گروه

بر ميزان صراحت تغيير در معلمان دانشآموزان

گواه در ميزان یادگيری متعامل شركتكننده در آموزش

تاثيرگذار است.

ضمن خدمت موثرتر است (تأیيد فرضيه).

نتایج آزمون  Tدو گروه مستقل در مقایسهی ميانگينهای
دو گروه فوق در جدول زیر نمایش داده شده است.

بحث و نتیجه گیری

همانگونه كه از جدول  3مشاهده میشود ،تفاوت

راهبردهای شهروند جهانی در زنجيرهای بين عوامل

ميانگينهای صراحت تغيير دو گروه آزمایش و گواه5/78 ،

سيستمی ،دانش ،نگرش ،ارزشها و رفتار سالم قرار

است كه با اجرای آزمون  Tبا درجه آزادی  48برابر 7/402

میگيرد .در واقع جایگاه شهروند جهانی در پيشگيری اوليه

T  7/ 902
) .) (48كه این مقدار در سطح 0/01
است (

از مشکالت بهداشتی و روانی و ایجاد زمينه رشد تفکر
سيستمی قرار دارد .آموزش راهبردهای شهروند جهانی،

معنادار است .بنابراین نتيجه میگيریم كه در گروه آزمایش،

فرد را قادر میسازد تا دانش ،ارزشها و نگرشها را به

تاثيرگذاری به ميزان  44درصد اطمينان از گروه گواه در

تواناییهای بالفعل تبدیل كند آموختن و به كارگيری

ميزان صراحت تغيير در معلمان شركتكننده در آموزش

سيستمی ،بر احساس فرد از خود و دیگران به اندازهی

ضمن خدمت تاثيرگذار بوده است (تأیيد فرضيه).

ادراك دیگران از وی ،و ادراك كفایت خود ،اعتماد به نفس

فرضيه پژوهشي ( )4آموزش راهبرد شهروند جهاني بر

و عزتنفس ،اثر میگذارد .بنابراین نقش مهمی در سالمت

ميزان یادگيری متعامل معلمان تاثيرگذار است.

روان دارد و موجب ارتقای سطح سالمت روان گشته و
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انگيزه فرد را در مراقبت از خود و دیگران ،پيشگيری از

به ترتيب  12/38 ،18/14حاصل شد .نتيجه اجرای آزمون

بيماریهای روانی ،پيشگيری از مشکالت بهداشتی و

 tدو گروه مستقل بصورت افتراقی در تاثيرگذاری بر

مشکالت رفتاری افزایش میدهد.

صراحت تغيير ( )t = 7/402با اطمينان  44درصد تفاوت

آموزش و پرورش به عنوان نهادی با كاركردهای

دو گروه آزمایش و گواه در تاثيرگذاری متغير مستقل بر

جامعهپذیری ،فرهنگپذیری و آموزش علوم ،بيشترین

متغير مالك معنیدار بوده است و نتيجه آزمون  tدو گروه

مسئوليت را در قبال ایجاد مهارتها و توانمندیها و انتقال

آزمایش و گواه در تاثيرگذاری متغير مستقل بر متغير مالك

ارزشها به دانشآموزان دارد .باید به فراگيران كمک كرد

دوم نيز معنیدار بوده است .در نتيجه آموزش راهبردهای

تا یاد بگيرد چگونه بر دانش و اطالعات خود بيفزاید و یاد

شهروند جهانی بر ميزان تفکر سيستمی در برنامه درسی

بگيرد كه چگونه در كنار دیگران زندگی بهتری داشته

معلمان تاثيرگذار بوده است.

باشند.

مطالعات كریمی ( ،)1388كه در پژوهش خود مهمترین

آموزش مهارتهای زندگی شهروند جهانی كمک میكند

كاستیهای نظام آموزشی ما را در شرایط جهانی شدنف

تا به مسائل و مشکالت اطراف خود با دیدی مثبت نگاه

سنتی بودن ،مقاومت در برابر تغييرات فقدان انعطاف و

كنيم .این مهارتها آنها را در بهرهگيری از نيروها و

انطباقپذیری آن با شرایط جدید و تحوالت جهانی میداند

تواناییهای خود توانمند میسازد.

و سجادی ( ،)1384كه در پژوهش خود به دنبال بررسی

هدف كلی تحقيق بررسی تاثير آموزش راهبردهای شهروند

اثرات و پيامدهای جهانی شدن در اهداف ،محتوا و ساختار

جهانی بر ميزان تفکر سيستمی (صراحت تغيير و یادگيری

تعليم و تربيت بوده است .و همچنين پژوهش رمضانخانی

متعامل) در معلمان است .روش تحقيق ،شبه تجربی است

( ،)1374با عنوان «بررسی وضعيت آموزش مهارتهای

كه از طرح نيمهتجربی گروه گواه و آزمایش بصورت

زندگی با نتایج تحقيق حاضر هماهنگی و همسویی دارد.

تصادفی استفاده شده است .الگوی تحقيق ،راهنمای كتاب

كالينز و همکاران ( )2010در مقالهای با عنوان «آموزش

مهارتهای زندگی شهروند جهانی بهره گرفته شد .جامعه

محتوای درسی با دستورالعملهای زندگی واقعی برای

آماری آن شامل كليه معلمان شركتكننده در آموزشهای

دانشآموزان دورهی متوسطه همراه مالیمت و عدم

ضمن خدمت راهبردهای شهروند جهانی میباشد نمونه

سختگيری؛ به نتيجه رسيدهاند؛ بسياری از دانشآموزان با

آماری بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جمع ًا

داشتن آرامش و عدم سختگيری هویت خود را باز

 50نفر گزینش شدند ابزار گردآوری اطالعات عبارتند از

مییابند كه نتایج این تحقيق نيز با نتایج تحقيق حاضر

پرسشنامه تفکر سيستمی در بعد صراحت تغيير و یادگيری

هماهنگ و همسو است.

متعامل كه روایی صوری و محتوایی آنها مورد بررسی و
گزارش گردیده است .روش تجزیه و تحليل اطالعات آمار

پیشنهادات کاربردی تحقیق
برای افزایش ميزان یادگيری در ابعاد تفکر
-

توصيفی و آزمون  tافتراقی است .یافتههای تحقيق نشان

سيستمی و راهبردهای زندگی شهروند جهانی در مطالعات

داده است ميانگين حاصله در انگيزش پيش از اجرا در

از دخالت و مشاركت دروس مختلف به لحاظ تدوین

گروه آزمایش  13/74و گروه گواه  12/84بوده كه پس از

محتوای درسی نيز استفاده شود.

تایيد قرار گرفت و پایایی آنها به ترتيب  0/88و 0/41

آموزش به ترتيب  14/13و  13/47بدست آمده و ميانگين

-

حاصله در نمرات یادگيری متعامل پيش از اجرا در گروه

در آن هر معلم احساس ارزشمندی ،احترام و مورد پذیرش

آزمایش  ،7/71گروه گواه  8/12كه پس از اجرای آموزش
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واقع شدن نموده و زمينه مناسبی برای رشد انگيزش افراد

محدودیت ها و موانع

فراهم شود.
-

به تمامی معلمان پيشنهاد میشود فرصتهایی را

برای خود در نظر بگيرند تا نقشهای متفاوتی را در مدرسه

جهانی.

سيستمی در آنها گام بردارند.

دخالت عوامل انگيزشی و نگرشی و تفاوتهای فرهنگی،

به دست اندركاران امر آموزش و پرورش

اقتصادی و دخالت عوامل خانوادگی در فرایند آموزش

پيشنهاد میشود كه در جهت توجه به یادگيری متعامل ،به

متغير مستقل و تاثيرات دریافتی كه در پذیرش این نوع

طرز تفکر و نگرش سيستمی برنامه درسی منظمی تدوین

آموزشها دارند.

و پيشبينی گردد؛ زیرا هر انسانی با نوع تفکر و راهبرد
انگيزشی چشماندازهای تغيير ذهن زندگی میكند.
-

منابع

به مراكز آموزش و نيروی انسانی پيشنهاد میشود

-

حتیالمقدور ،دورههای زمانی مشخص را به آموزش

آدم زاده ،فاطمه ،1388 ،تأثير جهانی شدن بر تعليم و

تربيت ،مجموعه مقاالت اولين همایش ملی جهانی شدن و تعليم

مهارتهای زندگی شهروند جهانی در دورههای مختلف

و تربيت ،تهران :وزارت امور خارجه.

تحصيلی توسعه پيدا كند.
-

-

دخالت عوامل مربوط نگرش و انگيزش و

اعتقادات معلمان نسبت به قبول راهبردهای شهروند

ایفا نمایند و با اخذ مسئوليت به آنان ،در جهت رشد تفکر
-

-

دخالت عوامل ساختاری و مدیریتی در مدارس

-

خزایی ،كاميان ،ابراهيمی ،ليال .)1340( .هنجاریابی

معلمان مولفههای آموزشی شهروندی و

مهارتهای تفکر سيستمی در برنلمهریزی آموزشی و درسی

مهارتهای زندگی را در ضمن تدریس اعمال نموده و

معلمان ،پایاننماه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد

رعایت نمایند تا زمينههای رشد انگيزش تحصيليدر تربيت

چالوس.
-

شهروند سالم بيشتر فراهم شود.

رمضان خانی ،علی .)1374( ،بررسی وضعيت آموزش

مهارتهای زندگی ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره .12

پیشنهادات آتی تحقیق
-

-

سجادی ،سيد مهدی ،1384 ،جهانی شدن و پيامدهای

مقایسهی ميزان شناخت و آگاهی معلمان از

چالش برانگيز آن برای تعليم و تربيت ،فصلنامه ی علوم تربيتی

راهبردهای شهروند جهانی و توانایی بکار بستن آن در

و روان شناسی (دانشگاه شهيد چمران اهواز) ،دوره  ،3سال

دورههای مختلف تحصيلی.

دهم ،شماره  3و  ،4صص .113-128

-

-

رابطهی بين تفکر سيستمی و عملکردهای

سيستمی حلقه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش،

حرفهای معلمان.
-

سومين

رابطه بين شهروند جهانی و انگيزش تحصيلی
بررسی راههای كمی و كيفی دانش و بينش

جامعه جهانی ،مجموعه مقاالت اولين همایش جهانی شدن و

معلمان در مورد شهروند جهانی.
-

كنفرانس

ببود

و

تحول

اداری .

http://www.civilica.com/Paper-CAIT03CAIT03_042.html
 -كدیور ،پروین ،1384 ،ضرورت آموزش شهروندی در

دانشآموزان.
-

فرهادی محلی ،علی ،و غالمی ،رمضان ،1384 ،رویکرد

تعليم و تربيت ،تهران :وزارت اور خارجه.

بررسی نقش سيستم ارزشيابی فعلی نظام

-

آموزشی بر بکارگيری مهارتهای زندگی و راهبردهای

كریمی ،س )1388( .بررسی و تحليل پدیده جهانی شدن،

مجلة اندیشه صادق ،شماره  ،5صص .28-35

یادگيری.

-

لطفآبادی ،ج .و نوروزی ،و .)1383( .بررسی چگونگی

نگرش دانشآموزان دبيرستانی و پيشدانشگاهی ایران به جهانی
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Abstract
The main purpose of this paper is to investigate the effect of teaching strategies for global citizen on the scale of
systemic thinking (precision change and interactive learning) in teachers. The method is quasi-experimental in
which the control group and experimental group were selected randomly in the semi-experimental model. The
model for this article has been Life Skills of Global Citizen. The statistical population includes all the teachers
participating in strategies for global citizen service training. Fifty statistical samples were randomly selected from
the control group and experimental group. They were gathered through systemic thinking questionnaire in
precision change and interactive learning that their face and content validity were explored and affirmed. Their
stability was. .86 and .91 respectively. The method for descriptive statistics data analysis and t-test is differential.
The findings of this paper indicates that the average of systemic thinking before implementation in experimental
group and control group has been 13.74 and 12.69 respectively; which after the implementation had been raised
to 19.13 and 13.97. The average grade of interactive learning before implementation in experimental group and
control group had been 7.71 and 8.12 respectively; which after implementation has been raised to 16.14 and 12.38.
The result of t-test implementation in two independent groups in differential form in its effects on precision change
(t=7.902) with 99 percent guarantee differs in control group and experimental group. The change scale between
control group and experimental group and also the result of t-test had directly influenced the effect of independent
variables on the second criterion variable. As the result, teaching strategies for global citizen affects the systemic
thinking scale in teachers’ curriculum.
Key words: Global citizen’s life skills, Systemic thinking, Teacher.
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