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علیرضا عصاره 
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درباره جهانی شدن و آثار آن بر تعلیم و تربیت :چکیده

پریستلی. ها و نظریات فراوانی بیان گردیده استبحث
2
 

به نقل از ریچ  2002(
3

معتقد است جهانی شدن )1992  

ظرفیت دولت و ملت در  ثیر شگرفی بر توانمندي وتأ

در . درسی گذاشته استهاي برنامهمشی بندي خطتصور

اسنادي صورت گرفته  -مطالعه حاضر که با روش تحلیلی

هاي جهانی شدن و رابطه آنها با است با توجه به تئوري

درسی ملی، چگونگی درسی و برنامهتعلیم و تربیت، برنامه

گیري از مزایاي جهانی شدن در عین وفاداري به بهره

-هاي فرهنگی و فلسفه اعتقاديمی، هویتمعیارهاي بو

ارزشی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و تالش 

شده است تا به ویژه براي آموزش و پرورش کشورمان از 

درسی ملی راهی براي جهانی شدن و منظر ارائه برنامه

  .هاي درسی جستجو نمایدبومی ماندن در برنامه

ملـی، آمـوزش و پـرورش،     برنامهشدن، جهانی: ها کلیدواژه

  هاي جهانی شدننظریه

A.R.Assareh (Ph.D)

Abstract: Different ideas and discussions

have been stated about globalization and 
its effects on education. It is believed that 
globalization has a great effect on the 
ability and capacity of any government 
and nation to formulate curriculum 
strategies (Priestley, 2002; quoted by 
Reich, 1992). In this study which is 
carried out by applying a documental-
analytic method, according to theories on
globalization and its relationship with 
education, curriculum and national 
curriculum, the quality of  taking 
advantage of globalization while 
remaning faithful to the local norms, 
cultural identities and belief-value 
philosophy of our country is investigated.
A channel for globalization and 
curriculum localization is sought for our 
country's educational system from the 
national curriculum's view especially.
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  مقدمه 

سترده است و جهان قرن بیست و یکم آثار بالقوه جهانی شدن به اندازه و طبیعت این پدیده گ    

اي کـه بـا   مقولـه . ي جهانی شدن اسـت ترین تحوالت متأثر از پدیدهترین و گستردهگر تازهنظاره

هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی، فرهنگـی و آموزشـی    ها را در نظامترین دگرگونیخود پیچیده

از دیگر پیامدهاي این . و ملی دارد ايایجاد کرده است و پیامدهاي مهمی براي اقتصادهاي منطقه

ها، مجامع، ها، نهادها، سازمانمقوله، تحوالت وسیع در کمیت و کیفیت ارتباطات بین افراد، گروه

کارنوي(هاي اجتماعی استها و سایر تشکلشرکت
1

 ،1999 (.  

واتـرز (هاي پایانی قرن بیستم رایج گردیـد  بحث و مداقه پیرامون واژه جهانی شدن در سال    
2

 ،

و در فرایند گذر زمان دچار تحوالت مفهومی و کـارکردي شـده اسـت، چنانچـه از بعـد      ) 2001

صرف اقتصادي وارد مقوالتی چون سیاست، قدرت، تکنولـوژي اطالعـات و ارتباطـات، مسـائل     

جهانی شـدن و مشـارکت در امـر آمـوزش موضـوع      . جامعه شناختی و روان شناختی شده است

ثیر آمـوزش را در  أادي شده است و فشارهاي مرتبط با جهانی شدن، بحث تبحث اندیشمندان زی

شولت(کند جامعه امروزي مطرح می
3

 ,globalization, globalize: اصطالحاتی چون). 2000، 

globalizing  رواج عام یافته است ولی واژه جهان  1960از حدود سال هايglobal""    بـیش

شـدن  هاي متفاوتی درباره جهانیادي از اندیشمندان دیدگاهعده زی. از چهارصد سال قدمت دارد

کاستل(اند ارایه داده
4

؛ هلک و موریل1989، 
5

؛ والرشـتاین 1999، 
6

؛ گیـدنز 1979، 
7
؛ 1999،2000،

اپل
8

؛ باول و جینتیس2004، 
9

؛ مکالرن1999؛ کارنوي، 1976، 
10
؛ زاجـدا 2005و فرهمندپور،  

11
 ،

زاجدا
11

هـاي  نظـام «شـدن بـه الگـوي    از جهـانی ) 1979،1998(والرشتاین ). الف2009و  2008، 

 .کشـد  بـه تصـویر مـی    »فضایی-مقصد زمانی«آن را با ) 2000، 1999(کند، گیدنزیاد می »جهانی

جاجـاو دیگـران   -جئـو . دانـد اي شـدن مـی  اي از شـبکه جهانی شدن را گونـه ) 1989(کاستل 
12
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دانند؛ به نظر آنان  فرهنگی جهانی میهاي اقتصادي، سیاسی و جهانی شدن را روي آوردن به نظام

سـازد کـه در اثـر آن آمـوزش و     چنین روي آوردي، فشارهایی به آمـوزش و پـرورش وارد مـی   

جهانی شـدن را بـه معنـاي    ) 2001(گیدنز . آوردهاي جدیدي روي میپرورش به ناچار به هدف

حلی در مناطق دور دست اي که رویدادهاي مداند به گونهالمللی میفشردگی روابط اجتماعی بین

گیـدنز و هـاتون  (دهند تحت تأثیر رویدادهاي مناطق بسیار دورتر و برعکس رخ می
1

از ). 2001، 

گرونظر مک
2
شود بلکـه  جهانی شدن صرفاً به سرعت و گسترش این مقوله محدود نمی) 1992( 

. معطوف اسـت هاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادي به تشدید یا تعمیق این فرایند در حوزه

البته این گسترش و تعمیق در سراسر جهان برابر نیست بلکه از کشوري به کشور دیگـر تفـاوت   

کند و شامل پیوندها و روابط اجتماعی و ساختاري مثل افزایش عبور کـاال،  اطالعـات و   پیدا می

؛ اولسن و همکاران1992مک گرو، ( است ... 
3

اسـپرلینگ ). 2004، 
4
را  جهـانی شـدن  )  2001(  

کنـیم شـکل   داند که به طور مثبت محیط هاي متعددي را که در آن زنـدگی مـی  نیروي غالبی می

و بـا هـدایت   ) 2004اولسـن و همکـاران ،   (این پدیده تحت تـأثیر نیروهـاي اقتصـادي    . دهدمی

هایی کـه در جهـان حضـور دارنـد لـیکن      ها و ارتباطات دیجیتالی بین افراد یا سازمانتکنولوژي

جهـانی شـدن داراي ابعـاد    . کنـد اند پیونـد برقـرار مـی   رتباط و واسطه قبلی با هم نداشتهسابقه ا

فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادي است و در معناي مثبت آن نوعی فرصـت انتقـال تجـارب و    

تبـادل  «هـاي جهـانی و همچنـین    هاي توسعه یافته جهان به سایر بخشدستاوردهاي موفق بخش

به عبارت دیگر درك استعماري و فرا استعماري از مقوله جهانی شدن . تتمام ملل اس» فرهنگی 

اسمیت(هر دو الزم است 
5

از نظر شولت). 2002، 
6
گانـه  جهانی شدن داراي معانی پـنج ) 2000( 

: متفاوتی است که نباید در درك معناي آن دچار اشتباه گردید

ورها در عرصـه تجـارت و   المللی شدن، روابـط بـرون مـرزي کشـ    جهانی شدن به معناي بین.1

  .المللی شدن اقتصادهاي ملی استسرمایه گذاري و بیانگر وابستگی متقابل و بین
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جهانی شدن به معناي آزاد سازي.2
1
اقتصاد ملی در جهت حرکـت بـه سـمت اقتصـاد جهـانی       

  .است

گیر شدن و فراهم آوردن تجـارب و مسـائل متنـوع بـراي ملـل و      جهانی شدن به معناي عالم.3

هـایی از ایـن وضـعیت گسـترش     نمونـه . اي از جهـان اسـت  ام کشورها در هر نقطـه مردم تم

.است... ارتباطات اینترنتی و 

شدن به معناي نوسازي غربی به ویژه در شکل آمریکاییجهانی.4
2
.آن است 

جهانی شدن به مفهوم قلمرو یا سرزمین زدایی.5
3
است که منجر به فرا بـومی  

4
شـدن تعـامالت    

بر اساس این مفهوم که شولت آن را تعریف و برداشت روشـن  . گرددیدر فضاي اجتماعی م

هـاي جغرافیـایی و   داند روابط اجتماعی و فرهنگی فراتر از مکانو بهتري از جهانی شدن می

؛ اولسـن  2000شولت، (شود اي و جهانی تعریف میهاي فرا قارهاي از فعالیتدر سطح شبکه

).2004و دیگران، 

ابعاد سه گانه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی آموزش و پرورش را تحـت تـاثیر    جهانی شدن در    

دلونگ(در بعد اقتصادي با گسترش نئولیبرالیستی . دهدقرار می
5

باعث خصوصی سـازي  ) 2002، 

هاي عمومی در جهت تجهیز مدارس و باعث خودگردانی اقتصادي مـدارس  مدارس، قطع هزینه

یابـد و در همـین   به دنبال سود فردي خود باشند محوریت مـی  تربیت افرادي که بتوانند. شودمی

 .کنداي اهمیت بیشتري پیدا میهاي فنی و حرفهراستا آموزش

محلی و ایجاد حکومت جهانی واحد  –هاي ملیبعد سیاسی باکمرنگ شدن نقش حکومتدر     

یابد و لی کاهش میم –ي محلیهاي تربیتی با نیازهاي جامعهتناسب بین اهداف و محتوا و روش

گیـري نظـام تعلـیم و تربیـت بـه سـمت       ها شکل غیر بومی و جهانی یافته و باعث جهتآموزش

ي جهـانی  البته با توجه به رشـد عملکردهـاي فراملـی در نتیجـه    . گرددتربیت شهروند جهانی می

ین بعـد  ترین و مـؤثرتر بعد فرهنگی مهم. یابدها ضرورت میها و زبانشدن شناخت سایر فرهنگ

هاي فرهنگی جهانی شدن باعث نفوذ ارزش. گذاري بر نظام آموزش و پرورش است ثیراز نظر تأ

هـاي چنـد   ي مهاجرت باعث ایجـاد کـالس  هم چنین رشد پدیده. شودسایر جوامع در جامعه می

                                                
1. Liberalization 
2. American form 
2. De-erriorialization 
4. Supra-territoriality 
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یـادگیري   بـاهم زیسـتن و اسـتلزامات خـاص از جملـه     فرهنگی و اهمیت یافتن یـادگیري بـراي   

ن، قائل شدن احترام بـراي دیگـران و آمـوختن حـس مسـئولیت و همکـاري بـا        شناخت خویشت

).1386شکاري و رحیمی، ( شودمیدیگران 

اسالم . از منظر اسالمی تلقی از جهانی شدن به معناي دوستی مسالمت آمیز با سایر ملل است    

را فراتـر نهـاده و   کند؛ بلکه از این مرحلـه پـا   نه فقط اصل همزیستی مسالمت آمیز را توصیه می

: به طوري که در قرآن کریم آمـده اسـت  . کندایجاد دوستی و محبت را با اقوام و ملل تشویق می

-انـد و شـما را از خانـه   هایی که در کار دین با شما جنگ نکردهداوند شما را از دوستی با آنخ«

آنهـا از روي عـدالت رفتـار     کند که بادارد بلکه به شما توصیه میاند باز نمیهایتان بیرون ننموده

) ع(در فرمـان مالـک اشـتر علـی    ). 20سوره نساء، آیه( »کنید زیرا خداوند عادالن را دوست دارد

دهد میان مسلمانان کـه بـرادران   وقتی مالک را به ابراز محبت و مهربانی نسبت به مردم فرمان می

اند یا آنهایی که در خلقـت بـا   شده اند و افراد غیر مسلمان که برادران نوعی تعبیردینی تعبیر شده

در قـرآن مجیـد سـیر و بررسـی در     ). 130: 1364شـریعتمداري،  (گذارد او یکسانند تفاوتی نمی

ریزي در زندگی با توجـه  آموزي براي برنامهجهان و توجه به سرانجام و عاقبت پیشینیان و درس

). 81و  20سـورة غـافر، آیـات    ( کید قرار گرفته اسـت  أبه تجارب مردم در سراسر جهان مورد ت

هاي بزرگی چون حج، که مسلمانان از سراسر گیتی براي انجام آن مراسم و کید اسالم بر مجمعأت

آیند، همچنین توجه اسالم به امت گیري براي امت اسالمی دور هم گرد میریزي و تصمیمبرنامه

مسـلمانان بـا مـالك تقـوا و     ي کید به برتـر أاسالمی و نه ملت یا گروهی خاص از مسلمانان و ت

 يمرزهـاي جغرافیـایی همگـی نشـان دهنـده     کاري و نه براساس نژاد و رنگ پوست و یـا  پرهیز

رویکرد و نگرش مثبت اسالم بـه جهـانی شـدن و تشـکیل حکومـت واحـد جهـانی مبتنـی بـر          

.است) اسالمی(معیارهاي عادالنه و مبتنی بر حقوق بشر

اي کسب موفقیت در تحقق اهـداف و وظـایف خـود نیـاز بـه      از آنجا که هر نهاد اجتماعی بر   

-هاي فرهنگی موجود در زمینه و محیطی دارد که در آن فعالیت مـی  هماهنگی و توجه به ارزش

ها و میراث فرهنگـی و هویـت   هاي آموزشی از یک سو باید به معرفی و انتقال ارزشنماید، نظام

ري و توجه به نیازها و شـرایط جدیـد در راسـتاي    پذی تاریخی بپردازد و از سوي دیگر با انعطاف

توانـد در پـرورش و ایجـاد    بدین ترتیب است که چنین نظـامی مـی  . نوآوري فرهنگی قرار گیرد

  .هاي فرهنگی پویا در فراگیران مؤثر واقع گرددهویت
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شواهد زندگی افراد بخصوص جوانان با نگاهی پدیدار شـناختی  ) 1379(به بیان محسن پور      

ي هاي جهانی شـدن در دنیـا در حـوزه   نگرانی ها، نزاع ها و واه این امر است که بیشترین بحثگ

اي هاي ملـی و منطقـه  گیري فرهنگ جهانی به افول و اضمحالل فرهنگباشد و شکلفرهنگ می

تواند ایـن  هاي بومی داراي ارزشی قدرتمند هستند و فرهنگ جهانی نمی زیرا فرهنگ. انجامدنمی

اگر فرهنگی در حال افول است علت آن به ضـعف درونـی آن   . ها را در خود هضم کنندفرهنگ

  ). 1379پور،  محسن(شود تا به ظهور یک فرهنگ جهانی فرهنگ مربوط می

  جهانی شدن و تعلیم و تربیت

ي دیگـري یـک فراینـد اسـت کـه بـه صـورت تـدریجی         جهانی شدن نیز ماننـد هـر پدیـده       

را براي جوامع مدرن ها و ساختارهاي نوینی شکند و نقشرا در هم می ساختارهاي سنتی جوامع

از جمله ساختارهایی که در سـیر ایـن فراینـد بایـد دچـار تغییـر و تحـوالت        . آوردبه ارمغان می

و تـأثیر جهـانی   ) 1384خسـروي و ابراهیمـی،  (اساسی و پایا شود نظام آموزشی هر کشور است 

تـر و سرنوشـت سـازتر بـراي     م تعلیم و تربیت  تأثیري حساسهاي آموزشی یا نظاشدن بر نظام

). 1999کارنوي، ( افراد جامعه است 

تعلیم و تربیت براي غنا بخشیدن به زندگی انسانی، دادن اختیار به افراد و بوجود آوردن رفـاه      

کمـک  ها عوامل مهم رشد اقتصادي هستند و به افزایش درآمـد  کند که همه اینانسانی تالش می

هاي زیادي بین کشورهاي فقیر و غنی و در درون آنهـا وجـود دارد، امـا شـرایط     تفاوت. کنندمی

هاي آنها یکی از مهمترین تفاوت. خیلی تفاوت ندارد) درآمد سرانه، منابع طبیعی پایه( اولیه آنها 

در . دارنـد هـا  در منابع انسانی و در توجهی است که آنها به توسعه منابع انسـانی در همـه زمـان   

برداري  دارنـد ترغیـب    اي براي بهرهکه منابع انسانی قابل مالحظه عصرجهانی شدن، کشورهایی

 این بیـان نـه فقـط   . شوندباشند دچار خسارت و زیان میشده و کشورهایی که فاقد این منابع می

د باشبراي کشورهاي در حال توسعه درست است بلکه در مورد کشورهاي صنعتی نیز صادق می

استوارت(
1

 ،1996.(  

ي آمادگی و آشنایی مردم و توسعه منابع انسانی از طریق نهاد تعلیم و تربیت مهم ترین شیوه     

ایجاد آموزش و پرورش مبتنی بر آشـنایی  . تواند فراهم آیدهر کشور یعنی آموزش و پرورش می

تربیتی ملی و وفادار هاي ي خودي و درونی نمودن ارزشهاي فرهنگی و ارزشی جامعهبا هویت

                                                
1. Stewart 
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ي بومی و نیز اصالح آموزش و پرورش منطبق بـا منطـق جهـانی    هاي جامعهو عالقمند به ارزش

شدن نیازمند اقداماتی است که خود دلیلی بر هماهنگی آموزش و پرورش با ابعاد جهـانی شـدن   

عصـاره و  ( از دیگر سو می باشـد هاي ملی آن از یک سو و وفاداري بر معیارها، فرهنگ و ارزش

).1387زاده، آقا

گـذاري هـا و   هاي اخیر در سیاسـت به طور اجتناب ناپذیر، یکی از مسائل بسیار مهم در سال    

هـاي ناشـی از   و چالش هانه آموزش و پرورش باید به گرایشها این است که چگوگیريتصمیم

تقاضاها در اشکال متنوع به عالوه چگونه تعلیم و تربیت باید با افزایش . جهانی شدن پاسخ دهد

رشد افراد و جوامع محلی در قرن جدید براي به حداکثر رساندن حمایت و اثربخشی آمـوزش و  

پرورش نه تنها در مواجهه با جهانی شدن بلکه در مواجهه با خصوصـی و محلـی شـدن کـه در     

چنگ(اصالحات آموزشی در حال رشد ضروري هستند روبرو شود 
1

 ،2004.(  

-تواند میدان معرفی و تعاملی براي نظریـه پـردازان، برنامـه   در تعلیم و تربیت می جهانی شدن   

ریزان درسی و آموزشی، معلمان، مدیران و حتی مدارس موفق از طریـق عرضـه جهـانی آثـار و     

که توسط موك 1شکل . ابتکارات آنان ایجاد کند
2

مطـرح شـده اسـت فراینـد     ) 2001(و چنـگ   

.دهدتربیت محلی را به خوبی نشان می هاي تعلیم و جهانی شدن طرح

  اي و ملیهاي آموزشی بومی، منطقهفرایند جهانی سازي طرح -1شکل 

                                                
1. Cheng 
2. Mok 
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  )الزامی در اصالحات آموزشی: ي انسانی ي فناورانه ؛  تئوري یادگیري فردي در توسعه 2001موك و چنگ، (

حیط شبکه اي دانش فـردي  ایجاد محیط فناورانه و م)  2001( بر طبق دیدگاه موك و چنگ      

هاي اجتماعی و توسعه انسانی در یک جامعه بـومی  و اجتماعی به یادگیري انفرادي، رشد آگاهی

-هاي درسی و یادگیريریزيتکنولوژي پیشنهادهایی را براي تحقق برنامه. نمایدو ملی کمک می

آموزش جهانی معتبـر   ینیهاي مؤثر براي جایگزاي نوآور و استراتژيهاي آموزشی، توسعه حرفه

شود اهداف تربیتی در مقولـه تعلـیم وتربیـت چـه در     آورد و باعث میدرسی فراهم میدر برنامه

 .ها و چه در سطح اهداف کلی به طور طبیعی بـه شـکل جهـانی بـاز تعریـف شـوند      سطح آرمان

تـأثیرات   آینـد، به صورت یک شبکه به هم پیوسته در می) IT(یادگیرندگان و جوامع از طریق فا 

. مهمی بر حجم اطالعات در دسترس گذارده و محرك یادگیري انفرادي و سازمانی خواهند بـود 

دهنـد،  یادگیرندگان و مدرسان در یک شبکه واحد فرایند یـادگیري، کـالس درس را شـکل مـی    

دهنـد و اجتماعـات یـادگیري    هاي درس در یک شبکه یادگیري نظام آموزشی را شکل میکالس

چنـگ،  (گذارنـد  ر حجم اطالعات و نوع آن تـأثیر مـی  اي واحد بنیا به صورت شبکهدر سراسر د

هاي اطالع رسانی همراه با حجم وسیع اطالعات در دسترس کـه  سرعت بخشیدن شبکه).  2001

دادن فرایند بازخورد اطالعاتی براي اعضـا در سیسـتم    امکان پذیر است و) ICT(از طریق فاوا  

به عبارتی در عصر تغییـرات  . باال به معناي عصر انفجار اطالعات است یادگیري با سرعت بسیار

هـاي انفـرادي،   اي مکـانی بـراي رشـد و توسـعه یـادگیري     هاي شـبکه سریع جهانی شدن محیط

ثر در عصـر جدیـد در   ؤیـادگیري مـ  ).  2004و 2002چنگ ،( آورد آموزشی و سازمانی پدید می

سطوح هوش و انگیزش یادگیرندگان، تسهیل کننـده   هاي شبکه، تسهیل کنندهو محیط  ITمحیط 

تعامالت متقابل و تدارك سخت افزار و تکنولوژي جهت اعتبـار بخشـی و انتشـار انـواع متنـوع      

هاي متفاوت توسعه انسـانی  بدین ترتیب بر اساس تئوري. دانش و تبدیل آن به دانش بومی است

و طراحی  ITهاي محیط است ویژگیآمده  1و رشد دانش بومی، به همان صورت که در جدول 

  .متفاوت است ITیادگیري  -شناسی در فضاي یاددهیآن از لحاظ مفهومی، روانشناختی و روش
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  ITیادگیري  -هاي چندگانه دانش جهانی در فضاي یاددهیتئوري -1جدول 

) IT( ویژگی محیط هاي چندگانهئوريت

تئوري درخت

 -هـاي فرهنگـی  هاي بـومی و سـرمایه  س ارزشو محتواي آن بر اسا ITطراحی محیط 

ملی است و از عناصر مفید خارجی جهت تسهیل یـادگیري فـردي و نهـادي و توسـعه     

.بومی استفاده می گردد

تئوري کریستال

هـاي جامعـه محلـی و بـومی و توجـه بـه       بر اساس نیازها و نگرانی ITطراحی محیط 

.ها استکردن این نیازها و نگرانی متراکم نمودن دانش جهانی جهت مطالعه و بر طرف

تئوري قفس

گر چه بر روي منابع و دانش جهانی باز است اما با یک سري رمزها، خطوط  ITمحیط 

هاي یادگیري افـراد در مقابـل اثـرات منفـی جهـانی      و فیلترها جهت حفاظت از فعالیت

. سازي طراحی شده است

DNAتئوري 
یل فرایند تشخیص و انتقـال بهتـرین عناصـر از    عمدتاً در جهت تسه ITطراحی محیط

.دانش جهانی و جایگزینی با عناصر ضعیف دانش بومی است

تئوري قارچ

اي جهت هضم و انتقال انواع معینی از دانش جهـانی  عمدتاً به صورت شبکه ITمحیط 

.به منظور رفع نیازهاي دانش فردي و نهادي طراحی گردیده است

تئوري آمیب

کـامالً بـر روي دانـش جهـانی و منـابع       به منظور تسهیل یـادگیري انفـرادي،    ITمحیط 

مربوط به دانش جهانی باز است و این دستیابی به منـابع جهـانی بـا نهایـت اسـتفاده و      

.شودتغذیه و کمترین فشار داخلی دنبال می

  )گانههاي چند تئوري: ؛ پرورش دانش و خرد بومی در نظام آموزشی جهانی شده2002چنگ ،(

، اجتمـاعی،  نی شدن، پیامـدها و تغییـرات سیاسـی   رسد با توجه به ابعاد مختلف جهابه نظر می  

اقتصادي ناشی از آن، کشورهاي مختلف جهان براي سازگاري با تغییرات حاصل از روند جهانی 

هـاي  گرفتـه و هـم آسـیب   اي معقول و منطقی که هم از مزایـاي جهـانی شـدن بهـره    شدن بگونه

کشـورهاي  . ی پیش رو را هرچه بیشتر کاهش دهند، الزم است دست به ابتکار عمل بزننـد احتمال

هاي جهانی شدن را کاهش بخشـند و بـا   ها و آسیبتوانند زیانهاي دقیق میمذکور با پیش بینی

راي بهـره   فراهم نمودن استلزامات شهروندي جهانی و مشا گیـري از  رکت مردم جامعه خـود را ـب

براي نمونـه  ). 1387عصاره و آقا زاده، (ي جهانی تحقق بخشند ندگی در جامعهمزایاي مطلوب ز

آمـوختن بـراي همزیسـتی بـا     «از اهداف اساسی تعلیم و تربیت در الگوي آموزشی جهانی شـده  

؛ هلک و موریل1383مرزوقی، (است » همزیستی جهانی « و تربیت براي » دیگران
1

 ،1999 .(  

                                                
1. Hallak & Muriel
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  درسیجهانی شدن و برنامه

). 1383قـادري،  (گرایـی فرهنگـی اسـت     از جمله پیامدهاي ناشـی از جهـانی شـدن کثـرت       

. اجتماعی آن نظام را به سمت عقب افتادگی سوق خواهد داد -تنازعات فرهنگی در نظام سیاسی

هاي محیطی در دستیابی به یک موقعیت  هاي فرهنگی، آگاهی ي ارتباطات فرهنگی، آگاهی توسعه

فولر(هاي چند فرهنگی  هاي ارتباطی در مکان جدید و کسب مهارت
1

نیازمند ارائه دانش ) 2009، 

قادري، (ي درسی تسریع و محقق شود  تواند از طریق برنامه خاص به فرگیران است و این امر می

هـاي   هاي چند فرهنگی و وجـود آمـوزش  هاي فرهنگی، یادگیري مهارتآموزش تفاوت). 1383

هازر مستن(اي درسی است ه فرهنگی از الزامات برنامه
2

سی ؛ ویلیامز و بی1998، 
3

؛ فتحـی  2008، 

هـاي متفـاوت را   هایی که همه فراگیران بتوانند فرهنـگ ارائه دروس و فعالیت). 1386واجارگاه، 

هاي متنوع زندگی، رفتار و نحـوه نگـرش بـه هسـتی را بیاموزنـد      مورد مطالعه قرار داده و سبک

فلینر و همکاران؛ 1998مستن هازر، ( بپذیرند 
4

هاي مناسبی بـراي   و مباحث نژادي زمینه) 2009، 

درسی مـورد بحـث و بررسـی    هاي فرهنگی است یعنی متون و بسترهایی که در آن برنامه گفتمان

).1388عراقیه و دیگران، (قرار گیرد 

تارنبل   
5
د کـه  هسـتن ) فضایی(هاي علمی و دانشی تابع  بر این باور است که تمام سنت) 1997( 

عبارت  رو رویکرد وي از این. گردندها متصل و مرتبط میها، و مهارتدر قالب آن با مردم، مکان

هـا  هاي محلی است به نحـوي کـه بتـوان از آن   اي از فعالیت از شناسایی دانش به عنوان مجموعه

تلف هاي علمی و دانشی مخکرد و چارچوبی تدوین نمود که در قالب آن سنت» مرکزیت زدایی«

بتوانند به طور برابر و مساوي مقایسه شوند به جاي آنکه در آرشیو امپریالیستی، جـذب و غـرق   

به نقل از گاف 1997تارنبل، ( گردند 
6

جهانی شدن اقتصـادي  ) 2000(ي گاف به عقیده). 2000، 

هـا در  ها و مهارتهایی که بوسیله آن افراد، مکانبه وضوح داراي این ظرفیت بالقوه است که راه

یکـی از  ). 335: 2000گـاف،  (قالب نظام مبتنی بر دانش به یکدیگر متصل هستند را تغییر دهـد  

وي معتقد است فرایند خلق فضـاهاي فراملیتـی کـه در    . هاي درسی کشورهاست ها برنامهاین راه

                                                
1. Fuller
2. Mestenhauser
3. Williams & B.C.
4. Fleiner et al
5. Thurnbel 
6. Gough 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  ایران جهانی شدن و تدوین برنامه ي درسی ملّی

٧٧

هـاي علمـی و دانشـی    دهی و تنظیم مجـدد سـنت  هاي مختلف براي سازمانآن محققان از مکان

کننـد، بـه معنـاي متحدالشـکل کـردن      درسی با یکدیگر همکـاري مـی  ي برنامهدر زمینه خودشان

درسـی در  داند بلکه آن را مشارکت صاحب نظـران و محققـان برنامـه   درسی نمیمطالعات برنامه

از جمله اصـالحات و  . داندکید بر خاستگاه این  مطالعات  میجه و تأدرسی با تومطالعات برنامه

توانـد از طریـق    که الزم است در نظام تعلیم و تربیت کشورها صـورت پـذیرد مـی   هایی  نوسازي

هاي یـادگیري و محتواهـاي آموزشـی، سـاختار و مقـاطع      هاي کلی و عینی، حوزهتغییر در هدف

هـاي  یـادگیري و ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی، مـواد و رسـانه       –هاي یاددهی تحصیلی، روش

هـاي  و استلزامات اجراي برنامه) تمرکز و عدم تمرکز ( رسی هاي دآموزشی و آزاد سازي برنامه

ها، اسـتانداردها  اجتماعی و ارزشی جامعه از یک سو و هماهنگ با یافته یدرسی مبتنی بر فلسفه

درسی از دیدگاه هلک و موریل مفهوم برنامه. ي جهانی از سوي دیگر باشدهاي جامعهو پیشرفت

هاي درسی جهـانی  نمایانگر راه همزیستی جهانی از طریق برنامه و بازنمایی دیدگاه آنان) 1999(

  .شده است

  هاي درسی جهانیهمزیستی جهانی از طریق برنامه -2شکل 

  

    

  

  

    
  

  

  

)زیستی یادگیري براي هم: ؛  جهانی شدن و تعلیم و تربیت1999هلک و موریل، (

الگوي در تضاد

الگوي جامع

الگوي بسته
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در  .درسی ملـی اسـت  ج از بن بست برنامهبر اساس این دیدگاه جهانی شدن راهی براي خرو    

دهـد کـه داراي   اي از یک کشور با فضاي همنوا را نشان مـی شکل ارایه شده، الگوي بسته نمونه

اي متفاوتی حضـور دارد؛ کـه معمـوالً    هاي رشتهدر الگوي درتضاد، هویت.  مرزهاي معین است

پردازنـد کـه در قلمـرو ملـی قابـل      هایی هم هستند و به چیزي میها داراي همپوشانیاین هویت

درسـی  تأمل هستند اما در ارتباط با قلمرو خارجی و جهانی قابل تأمل نبوده و در تضاد با برنامـه 

ي در حـوزه ... ) شناسـی و    جغرافیایی، اقتصادي، زبـان (در این مدل وجوه مشترك . ملی است 

ي خـروج از  توجه که نه فقط زمینهتنها مدل قابل . ملی  و همچنین تعامالت متقابل مد نظر است

آورد، بلکـه بـه درك   هاي جغرافیایی جهت هـم زیسـتی مسـالمت آمیـز را فـراهم مـی      بن بست

کند الگوي جامع است که ناظر بر قلمرو داخلی و خارجی بوده و به فرامرزي و جهانی کمک می

مثـل کنتـرل    در ایـن الگـو موضـوعات جهـانی    . گـذارد  هاي گوناگون ارج مـی تعامل بین هویت

جمعیت،  شهرگرایی و شهرنشینی، محیط زیست و حقوق شهروندي جاي خـود را در محتـواي   

  ). 1999هلک و موریل، (کند درسی باز میبرنامه

هـاي مـورد   جهانی شدن عاري از چالش نیست؛ از چـالش ) 1999(البته بنا به نظر هلک و موریل

  :شاره کردتوان به موارد اشاره شده در زیر انظر آنان می

هاي متحول دنیاي کار و در ارتباط با دنیاي دانشی پیشِ روآموزي بنا به نیازنیاز به مهارت.  

باز اندیشی در باره شیوه ارایه محتوا و تلفیق منابع اطالعاتی.

فرهنگی، و حفظ  -هاي مختلف اجتماعیدرسی با نیازهاي گروهنیاز به سازگار سازي برنامه

.یوحدت ملی و اجتماع

به ایجاد بسترهایی جهت حفظ دانش بـومی و همچنـین هـم سـویی بـا دانـش       ) 2001(چنگ    

  . جهانی اشاره دارد

تئوري درخت     
1

بیانگر این مطلب است که رشد دانش بومی در نظـام  )  2002(به بیان چنگ  

آموزشی جهانی شده مستلزم حفظ هویت بومی و سوابق فرهنگی است و طراحی برنامـه درسـی   

بـه جامعـه تحویـل     شود تا شهروندانی با هویت و متفکر هاي فرهنگی انجام میبر اساس سرمایه

المللی تبدیل شـوند یعنـی اینکـه    انداز بینت که به شهروندان بومی با یک چشمدهد و انتظار اس

  . نمایندکارکردي بومی دارند اما جهانی رشد می

                                                
1. Tree theory 
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درتئوري کریستال    
1

هـاي  ن که منجر به از بین رفتن هویـت و ارزش جهانی سازي و تبعات آ  

شده است، کلید فرایند بارآوري بومی جهت کریستاله نمـودن و انباشـتن دانـش جهـانی در      ملی

طـرح  . هاي بومی است تا بدین وسیله نیازها و انتظارات مردم بومی بـرآورده گـردد  اطراف ریشه

-با دانشی جهانی که از طریق تکنیـک مد که بانجاگرا سی باید بر رشد یادگیرندگانی ملیدربرنامه

می فکـر کـرده و عمـل    بـه صـورت بـو   ... ) فاوا، زبان بین المللی و (هاي جهانی سازي از قبیل 

   .نماید می

تئوري قفس    
2

-متضمن این دیدگاه است که فرایند توسعه و رشد دانش بـومی و محلـی مـی     

ها باید جهت محدود ساختن اما از طرفی تالش تواند بر پایه دانش و منابع وارداتی جهانی باشد،

یا همگرا نمودن توسعه بومی و محلی و تعامالت مربوط با جهان بیرون در یک چارچوب ثابـت  

  .و معین از طریق فیلتر نمودن عناصر وارداتی باشد

تـرین و  ي الگوگیري محض از کشورهاي غربی است و بر کلیـدي اي القا کننده.ان.تئوري دي    

رین عناصر از دانش جهانی جهت جایگزین نمودن با عناصر ضعیف محلی در توسعه بومی و بهت

  .اي تأکید داردمنطقه

بـه دالیـل اقتصـادي،    . تئوري قارچ بیانگر بازتاب رشد دانش بومی در جهـانی سـازي اسـت       

 تاریخی و یا جغرافیایی توسعه و رشد بعضی از کشورها به شدت وابسـته بـه کشـورهاي دیگـر    

هاي معینی از دانش جهانی براي رشد و توسعه محلی و فردي نسبت بـه  است و لذا جذب گونه

  . تولید دانش بومی شیوه آسانتر و بهتري است

هاي محلی اهمیتی نداشته و بیانگر ایـن مسـئله اسـت کـه رشـد      در تئوري آمیب حفظ ارزش   

. اشته شده جهانی استدانش بومی تنها در گرو استفاده مفید و کامل از دانش انب

هـا بـر   شویم که کدام یـک از ایـن تئـوري   گیري این قسمت با این سؤال مواجه میدر نتیجه     

ها بـه  دیگري برتري دارد؟ نکته مهم این است که شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از تئوري

ریـزان  اي برنامـه شناسی برتواند یک گونهي تأثیرات مثبت و منفی آن بر جوامع مختلف میعالوه

هـا و سـنجش   درسی، سیاستگذاران، فیلسوفان تربیتی، محققان و مربیان جهت اجـراي اسـتراتژي  

ات منفی فراهم آورد تا بهتر بتوانند از اثر) سیاره اي شدن ( مزایاي جهانی سازي و جهانی شدن 

. م نماینـد سازي جلوگیري نموده و موجبات رشد جوامع محلی و توسعه انسـانی را فـراه  جهانی

                                                
1. Crystal theory 
2. Cage theory 
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هاي آمیب و قارچ کمتر به دانش بـومی و بیشـتر وابسـتگی جهـانی     همان طورکه بیان شد تئوري

هاي درخت، کریستال و قفس بیشتر وابسـتگی بـومی و محلـی و کمتـر     دارند و در مقابل تئوري

بـر اسـاس   . هـا اسـت  چیزي بین این دو دسته از تئـوري  D.N.Aتئوري . وابستگی جهانی دارند

اي طراحـی  توان به گونـه  هاي درسی را میهاي چندگانه چنگ  برنامه و همچنین تئوري 2شکل 

نمود که بر اساس آن فراگیر بتواند هم در محیط بـومی و هـم در محـیط جهـانی آمـوزش ببینـد       

  ).2001چنگ، (

  رشد دانش فردي در نظام آموزشی بومی و جهانی شده -3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )هاي چندگانه تئوري: دانش و خرد بومی در نظام آموزشی جهانی شده؛ پرورش 2001چنگ، ( 

در . فرایند یادگیري فردي در دو مرحله را نشان می دهـد ) 2001(مدل ارائه شده توسط چنگ    

این مدل یادگیري فردي سه جزء وضعیت ذهنی، عملکرد آگاهانـه و پیامـد در ارتبـاط بـا چهـار      

در . شـود ازخورد عملـی و بـازخورد ذهنـی تجزیـه و تحلیـل مـی      ریزي، بازنگري، بفرایند برنامه

مرحله اول یادگیري، بازخورد مستقیم عملکرد آگاهانه یادگیري به فراگیر در تطبیق رفتارهایش با 

 بستربومی

بسترجهانی

جهانی شدن آموزش

بومی شدن آموزش

زمینه بومی

چرخه یاد گیري 

تصور  

عملکرد

پیامد

برنامه ریزي

وردبازخ

بازخورد

زمینه 

بازبینی
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هاي مورد قبول جامعه کمک خواهد کرد اما چون وضعیت ذهنی فرد تغییر نکرده اسـت  شاخص

ات یـادگیري درازمـدت در سـطوح بـاالي یـادگیري      این یادگیري ممکن است منجر به بروز اثر

-اش شامل فراشناخت، سـبک بازخورد ذهنی به فراگیر در تغییر و انعکاس الگوهاي ذهنی. نشود

ریـزي و  ت منجر به تغییر فرایند برنامههاي تفکر، فرا اراده و دانش کمک خواهد کرد که در نهای

افتـد  هاي بومی و محلـی اتفـاق مـی   ر زمینهاز آنجا که فردسازي د. عملکرد یادگیري خواهد شد

را ) فردسـازي (تواند زمینه مناسب ایـن امـر   درسی میطراحی دقیق برنامه) 2001موك و چنگ، (

هـاي  ي دانـش سـازد و مجموعـه  دانش فردي افراد در بطن جامعه دانش بومی را می. فراهم آورد

  .   گرددهاي بومی میهانی و زمینهبومی در بستر جهانی منجر به تعامالت دو سویه بین بستر ج

ي برنامـه « توانـد تحـت فراینـد    هایی براي تعلیم و تربیت کشـورها مـی  سازماندهی چنین برنامه

  .صورت پذیرد »درسی ملی

درسی ملیجهانی شدن و برنامه
1

  

ـ    برنامه     ت درسی در عصر جهانی شدن باید در قالب تعلیم و تربیـت شـهروندي، تعلـیم و تربی

. درسی در هم تنیـده و جامعـه یادگیرنـده در نظـر گرفتـه شـود      ماعی، سواد اجتماعی، برنامهاجت

هاي بوجود آمده از طریق دنیاي جهانی شده  انطباق محتواي آموزشی براي مقابله با بعضی چالش

طلبـد تـا بـا بـه عهـده گـرفتن       درسی ملی را مـی درسی مانند برنامهضرورتا نیاز به تدوین برنامه

هاي مهمی که در حوزه علوم، تقاضاهاي اجتمـاعی جدیـد، شـرایط اقتصـادي وتکامـل      فتپیشر

هـا و  اي فراگیـر دانـش، مهـارت   در چنـین برنامـه  . دائم به روز شودسیاسی بوجود آمده به طور 

همچنین . آوردهاي ضروري براي رشد شخصی خودش را در اجتماع جهانی به دست مینگرش

زش و سازماندهی درس براي تقاضاي محلـی، از طریـق مشـارکت    هاي آمومواد آموزشی، روش

هـاي مختلـف   جوامع، مدرسین و متخصصین به منظور به عهـده گـرفتن نیازهـاي خـاص گـروه     

شـان بـه   و آنهـایی کـه دسترسـی   ) هاي قومی و زبانی، مهاجران، فقرا و غیرهاقلیت( یادگیرندگان

اي و محلـی تطبیـق داده شـود    درسـی منطقـه  هاي آموزش خیلی کم است باید فراهم و با برنامه

  ).  1998یونسکو، (

-ي برنامـه گذاري عمومی و کلی درحـوزه نوعی سیاستدرسی ملی  و تدوین برنامهطراحی      

از نظر المبی. ریزي درسی است
2
درسیتدوین چارچوب ملی برنامه) 2001( 

1
نوعی هدایت ملی  

                                                
1. National Curriculum (NC)
2. Lumby 
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هاي ارزشیابی و پیامـدهاي مـورد   ی آموختن روشي آن چه که باید آموخته شود، چگونگدرباره

داوکینز. انتظار است
2
درسی ملی را به عنـوان چـارچوب عمـومی و مشـترك     سند برنامه) 1988( 

هـاي  هایی بـراي تعیـین محتـوا درحـوزه    کند که در آن مالكدرسی یک جامعه تعریف میبرنامه

ف برنامـه ي درسـی و چـارچوبی    هایی براي ارزیابی میزان تحقق اهـدا مختلف موضوعی، مالك

. براي طراحی برنامه هاي درسی و اقدامات آموزشی به بهترین وجه فراهم می آید

برخی از محققان مانند بردي      
3
را اساسـاً بـه    »درسی ملیبرنامه« گرایش به طراحی  ) 1994( 

عنوان نوعی تمایل به تمرکز گرایی
4

نند که منجر به استاندارد سازيدا می  
5
هاي درسـی در  برنامه 

درسی کشور استرالیا براسـاس گـزارش سـال    براي نمونه در سند ملی برنامه. گردد یک جامعه می

هـاي  هاي خاص هر مدرسه در پرتو اصول و چارچوباصولی گنجانده شده است که نیاز 1986

  ). 1995بردي، (درسی مورد توجه قرار گیرد کلی و ملی برنامه

بچر    
6
درسـی  و سند یا چارچوب ملی برنامـه  »درسی ملیبرنامه«عتقد است که بین  م)  1989( 

ي تجویزي و الزامی اي است که صرفاً  جنبهدرسی ملی برنامهبرنامه. اي وجود دارد تفاوت عمده

درسـی ملـی   برنامـه . گرانه و ارشـادي دارد ي هدایتدرسی جنبهدارد در حالی که سند ملی برنامه

»الگوي معمول و اصلی«ن عمدتاً به عنوا
7

ریزي درسی از مرکز به پیراموناز مدل برنامه  
8

درنظـر  

تواند بـه عنـوان اصـول و    می  »چارچوب  یا سند ملی برنامه درسی« گرفته می شود در حالی که

هاي درسی در سطح یک جامعه تلقی شود که با الزامات هاي کلی و مشترك بین برنامهچارچوب

  ).2001بل ،(ي درسی ملی همراه نیست اجتناب ناپذیر برنامه

توان به امر تمرکز زدایـی می  »درسیسند ملی برنامه«حتی از طریق تدوین     
9
ریـزي  در برنامـه  

شورت. درسی اقدام نمود
10
ي عدم تمرکز بـا  برا ي رفع معضل و مشکل مغایرت مقوله) 1982( 

»وحدت ملی«مسئله 
11
را به عنـوان رهنمودهـاي کلـی      »ي درسیسند ملی برنامه«تهیه و تدوین  

                                                                                                                    
1. National Curriculum Framework (NCF) 
2.Dawkins 
3.Brady 
4.Centralization 
5.Standardization 
6.Bocher 
7.Archety 
8. Center – Periphery model of Curriculum Development 
9. De-Centralization 
10. Short 
11. National Unity 
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کند کـه در پرتـو آن امکـان واگـذاري اختیـارات بـه منـاطق        ریزي درسی پیشنهاد میبراي برنامه

این نظر  از. مختلف فراهم آید و در عین حال به وحدت و انسجام ملی جامعه آسیبی وارد نگردد

امکان هماهنگ و همسوسازي گرایش به   »سند ملی برنامه ي درسی«توان گفت که با تدوین می

)ملی گرایی ( تمرکز گرایی 
1

  .)1994بردي ،(ریزي درسی فراهم آید تمرکز زدایی در برنامه و  

هـا و  تعموماً در کشورهاي داراي سیستم فدرال اقدام قابل توجهی نسبت به آزادي عمل ایال    

امـا ایـن   . هـاي درسـی وجـود دارد   مناطق محلی و حتی مدارس براي تعیین و سازماندهی برنامه

ها یعنی هر چند ایالت. گیرد درسی صورت میهاي سند ملی برنامه آزادي عمل بر اساس رهنمود

ی هاي عمـومی و ملـ  درسی خود هستند، اما جنبهبرنامه و مناطق تعیین کننده اقدامات آموزشی و

هنسن(گیرد هاي درسی مورد توجه قرار میریزيدر برنامه
2

 ،1994.(  

درسـی  ریه یـک چهـارچوب و سـند ملـی برنامـه     درکشورهایی مانند استرالیا، کانادا، ولز و نیج   

پردازنـد و در عـین   ریزي درسی میهاي کلی آن به برنامهد که مناطق بر اساس رهنمودوجود دار

ریـزي درسـی در   کنـد تـا برنامـه   ها نظارت میطور جدي بر فعالیت ي نظارتی بهحال یک کمیته

هانس(هاي ملی قرار گیرد ها در مسیر چارچوبسطوح ایالت
3
،1988 (  

هاي جاري آموزشی است و به مبناي فعالیت »درسیچارچوب یا سند ملی برنامه«درکشور ولز    

اي و بـه  تخصصـی و حرفـه   مدارس در تعیـین بودجـه، مـدیریت مدرسـه، اسـتفاده از خـدمات      

شـوراي تعلـیم و تربیـت کشـور اسـترالیا هشـت       . شودکارگیري نیروي انسانی مسئولیت داده می

، شـور تحـت عنـوان دروس زبـان انگلیسـی     ي درسـی ک ي یادگیري را در سند ملی برنامـه حوزه

و  ، علـوم تکنولـوژي، هنـر   هـا ي غیـر انگلیسـی   ریاضیات، مطالعات اجتماعی و محیطـی، زبـان  

کنـد و یـک   ي درسی تهیه مـی بهداشت مورد توجه قرار داده است در این کشور هر ایالتی برنامه

رهنمودهـاي   کنـد تـا بـا   ها کنترل مـی ها را در سطح مناطق و ایالتسیستم نظارتی جدي فعالیت

  ) 1994بردي،(مرکزي و ملی هماهنگ باشد 

سیاست ملی آموزش     
4
هـاي مختلـف   دنبـال اجـراي قسـمت   بـه   1986در کشور هند از سال  

درسـی ملـی در مقـاطع    برنامه 1988اي هر پنج سال یک بار بوده و در سال برنامه به شکل دوره

هـاي  درسـی ملـی در سـال   برنامه. ابتدایی و متوسطه در پاسخ به این سیاست طراحی و اجرا شد

                                                
1. Nationalization 
2. Hansen 
3. Hans 
4. National Policy on Education 
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هـاي بـه روز آن   توسعه مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت و منطبق با 2002و  1977، 1992

هـاي کلـی اجتمـاعی و روش تـدریس و     توسعه برنامه در حقیقت پاسـخی بـه حـوزه   . زمان شد

این برنامه بـه عنـوان ابـزاري جهـت تبـدیل      . همچنین شامل تغییراتی در سطوح دیگر بوده است

-تاهداف آموزشی در این برنامه شامل مهار. اهداف ملی به تجارب آموزشی استفاده شده است

؛ )هـاي ارتبـاطی و فکـري   گوش دادن، صحبت کـردن، خوانـدن، نوشـتن و مهـارت    (هاي زبانی 

هاي علمی کـه نیازمنـد روش حـل مسـئله     هاي ریاضی جهت توسعه تفکر منطقی، مقولهمهارت

هـاي فرهنگـی موجـود در منـاطق     هستند؛ فهم و درك محیطی طبیعی و اجتماعی؛ فهـم تفـاوت  

هاي ملی، مذهبی و فرهنگی کشـور؛ فهـم تـأثیرات مثبـت و منفـی      مختلف کشور؛ احترام به نماد

شخصی، اجتماعی، هاي جهانی شدن، آزادي خواهی و بومی سازي محتواي درسی؛ تقویت جنبه

هاي معنوي افراد جهت آماده سازي آنان براي زنـدگی و شـهروند جهـانی،    فکري، ملی و ارزش

و درك صحیح از تعامالت جنس مخـالف؛   هاي کالمی و غیرکالمی؛ ایجاد نگرشتقویت مهارت

  )2001شوراي ملی تربیت و پژوهش آموزشی، (

) 2009(درسـی ملـی آفریقـا    در گزارش گروه مسـئول وزارتـی در بـازنگري اجـراي برنامـه          

: این پیشنهادها شامل. پیشنهادهایی جهت بهبود بخشیدن برنامه ارائه شده است

   2010کوتاه مدت از سال  تصمیماتی با نتیجه بخشی سریع یا -

کـاهش تعـداد    .اسـت  2012-2014هـاي  تصمیماتی با نتیجه بخشی بلند مدت در طـول سـال   -

هاي تربیتی، آموزش زبان انگلیسی به عنوان اولین ي یادگیري در آموزش عمومی و دورههاحوزه

ع و منسـجم در  هـاي مـنظم، وسـی   ، ارزیـابی )مقدم بر زبان مادري(ول زبان مکمل برنامه در پایه ا

هـاي سـوم، ششـم و نهـم و     زمینه دروسی مانند ریاضیات، زبان رسمی و زبان انگلیسی در پایـه 

آمـوزش پایـه در   . (هـاي یـادگیري  هاي حـوزه درسی ملی و ارزیابی از خط مشیي برنامهتوسعه

  .از جمله اقدامات این گروه است) 2010آفریقا، 

آموزان باید یاد بر اساس آنچه که دانش) 1992(سی متمرکز دردر کشور نیوزیلند اولین برنامه     

این برنامه به دلیل ورود فـن آوري  . بگیرند و آنچه که باید بتوانند انجام دهند طراحی و اجرا شد

مجدداً این برنامـه تحـت    2006در سال . بازنگري شد 2000-2002هاي در بطن اجتماع در سال

زه یـادگیري شـامل زبـان انگلیسـی، هنـر، تربیـت بـدنی و        درسی ملی در هشت حوعنوان برنامه

آموزش سالمتی، یادگیري زبان، آمار و ریاضیات، علوم، علوم اجتمـاعی و فـن آوري طراحـی و    

هـاي  هاي یادگیري قـادر بـه فکـر کـردن بـه روش     آموزان با استفاده از این حوزهدانش. اجرا شد
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وزارت (شـدند  جهـان از نگـاهی دیگـر مـی     هاي جدید دانش و دیدنمختلف، دستیابی به حوزه

  )2007آموزش و پرورش نیوزیلند، 

تحوالت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروي همراه با تقاضا براي یک نظـام       

سو با فـن آوري روز و ارتباطـات چنـد فرهنگـی و بـین المللـی سـازي باشـد          آموزشی که هم

درسـی در اتحـاد جمـاهیر    برنامـه . طلبیـد را مـی  1990  هـه درسـی در د ضرورت تغییر در برنامه

شوروي و چهار کشور آن شامل بالروس، مولداوي، روسیه و اوکراین علی رغم برخـورداري از  

زدایـی، تمرکززدایـی ،    نقاط قوتی مانند سطح علمی باال، نقاط ضعفی مانند انسان گرایی، آرمـان 

یدي اصالحات آموزشـی یعنـی تمرکززدایـی و    بعد کل. دموکرات گرایی و تفکیک پذیري داشت

درسی ملی را منطبـق بـا   ایجاد تعادل بین تمرکززدایی و تمرکزگرایی ضرورتی بود تا بتوان برنامه

اي گسترش داده شـدند  اي به گونهاستانداردهاي آموزشی منطقه. استانداردها طراحی و اجرا کرد

درسـی از  گرچه بازنگري برنامـه . جرا باشندتا در فضاي آموزش عمومی هر نقطه از کشور قابل ا

-کید شد، اما هنوز چالشأمحتوا به موضوع صورت گرفت و بر تدریس زبان ملی و تاریخ ملی ت

ـ   شـود   درسـی احسـاس مـی   المللـی شـدن  برنامـه    ثیرات جهـانی شـدن و بـین   أهاي ناشـی از ت

یاکاوتس(
1

 ،2003.(  

درسی ملی در استرالیابرنامه    
2
:                                                                        ه مرحله مورد تجدید نظر قرار گرفته استدر س) 2010( 

  مرحله اول شامل زبان انگلیسی، ریاضیات، علوم و تاریخ

  مرحله دوم شامل جغرافیا، هنر و زبان

وندي، فـن آوري  مرحله سـوم شـامل تربیـت بـدنی، و سـالمتی، طراحـی، ملـی گرایـی و شـهر         

  )2011درسی استرالیا، برنامه(اطالعات، اقتصاد و بازرگانی 

توانـد از طریـق ارایـه    اي آموزش و پرورش در سراسر جهان میاي و مدرسههاي منطقه طرح    

هـا را در گسـترة جهـانی فـراهم      زمینه معرفی و رشد طرح) جهانی(موفق در سطح ملی و فراملی

توانـد  هاي درسی در سطح مناطق و مدارس میاز طریق آزادسازي برنامهدرسی ملی برنامه. آورد

هاي درسی مهیا سازند تا محصـول  هاي مختلف برنامههاي الزم را در زمینهشرایط بروز خالقیت

هـاي تولیـد شـده در دیگـر منـاطق در      ها بتواند اوال در جامعه ملی با سایر دستاورداین خالقیت

. هاي موفق در سطح جامعه ملی در بستر جهانی ارایه گـردد  طرح ثانیاً معرض رقابت قرار گیرد و

                                                
1. Yakavets 
2. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 
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هاي تعلیم و تربیت در منـاطق  ها و شکوفاییتواند میدان بروز خالقیتدر نتیجه جهانی شدن می

  . و حتی مدارس مناطق مختلف جهان را فراهم آورد

آمـوزان بایـد   یی کـه دانـش  هاها و تواناییهاي درسی ملی موضوعات درسی، مهارتدر برنامه   

بایستی در جهـت تحقـق   شوند و نظام آموزشی کسب نمایند به طور الزامی و جزیی مشخص می

ي درسـی ملـی   ي درسی مزبور و رعایت کامل اصـول، محتـوا و تجـویزات برنامـه    اهداف برنامه

با آن ي درسی تجویزي ملی و مرکزي تالش کند، هر چند که در عمل ممکن است که بین برنامه

افتد تفـاوت قابـل تـوجهی وجـود داشـته      هاي درسی اتفاق میچه که واقعاً در مدارس و کالس

امري که محققان از آن به عنوان شکاف اجرایی. باشد
1

توانـد  و مـی ) 1989بچـر،  (کننـد  یاد مـی  

هـاي درسـی و تحقـق اهـداف مـورد نظـر قـرار دهـد         مشکالتی اساسی فراروي اجـراي برنامـه  

اجتمـاعی بـوده و در عـین     -درسی ملی باید مبتنی بر عقاید ارزشیبرنامه) . 1374مهرمحمدي، (

به بیان محسن پور افول یک فرهنگ به ضـعف  . حال داراي ارتباط منطقی و درست جهانی باشد

درسـی ملـی   مل بیشتر بر برنامهأگردد نه به ظهور یک فرهنگ جهانی و این امر تدرونی آن بر می

اي باشد که یک تعامل و ارتبـاط  درسی ملی به گونهنا که نگاه جاري به برنامهطلبد بدین مع را می

ه شناسـایی   .ان.چنگ نیز در تئـوري دي . دو سویه بین دیدگاه بومی و جهانی را ایجاد نماید اي ـب

درسـی جهـانی اشـاره دارد    درسی بومی و رفع آنها از طریق عناصر قوي برنامهنقاط ضعف برنامه

یکـی از  ) 1383(و بـه گفتـه مرزوقـی    . مدل جامع هلک و موریل همخـوانی دارد که این بیان با 

استفاده از تکنولوژي در امر آموزش براي ارتباط دو  برنامهراههاي رفع نقاط ضعف و ناکارآمدي 

اگر دیـروز رسـالت آمـوزش و پرورش،گسـترش سـجایاي      . ي جهانی شدن است سویه با پدیده

گفتمان، حس همکاري و مسئولیت پذیري بود، امـروز رسـالتی   اخالقی نظیر تعقل گرایی، منطق 

سویی با تحوالت  اي است تا نظام آموزشی عالوه بر هم تر بر عهده دارد و آن ایجاد عرصهسنگین

درسی کید کند و تدوین برنامههاي بومی و ملی تأها و هویتناشی از جهانی شدن بر حفظ سنت

  .دملی میتواند این عرصه را فراهم آور

و نتیجه گیري بحث 

اي ها، پیامدها و تهدیدهایی است نباید به آنهـا بـه گونـه   از آنجا که جهانی شدن داراي فرصت   

ها و تهدیدها را مورد ارزیابی و تحلیل بلکه این پیامدها، فرصت. سلبی یا ایجابی نگریست کامالً

                                                
1. Implementation Gap 
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هـایی ایجـاد   درسی نـوآوري مینه برنامهتري قرار داد و ابعاد آن را بهتر شناخت تا بتوان در زدقیق

درسی با در نظـر گـرفتن   اولین گام براي نوآوري این است که ببینیم جامعه ما به کدام برنامه. کرد

هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادي و مـذهبی نیـاز دارد تـا بتوانـد بـا توجـه بـه          ویژگی

یق سیاست گذاري هـایی کـه در نظـام    ها و تحوالت جهانی در زمان حال و آینده از طرپیشرفت

این کاري است که با توجه بیشتر به شرایط و مقتضـیات  . اعمال میکند نائل آید برنامهآموزشی و 

هایی مانند اقتصـاد،  کشور و همکاري و مشارکت صاحب نظران، برنامه ریزان و دانشمندان رشته

آنان که عالوه بر دانش آموزش و جامعه شناسی، روان شناسی و متخصصان علوم تربیتی به ویژه 

. ریزي درسی آشنایی عمیق دارند قابل انجام استپرورش، به دانش برنامه

هـا، اطالعـات و   جهانی شدن به عنوان فرآیندي گریـز ناپـذیر در قـرن حاضـر مرزهـا و هویـت      

یـا    معـه دهد و از آن جـایی کـه هـر جا   ثیر و تغییر قرار میأها، هنجارها و نهادها را مورد ت عادت

ي توان در مقابـل پدیـده  کشوري بافت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاص خودش را دارد نمی

گـذارد،  هاي مـردم جوامـع بـاقی مـی    ها و هویتثیراتی که بر هنجارها و عادتأجهانی شدن و ت

به همین دلیل شاهد استیالي ایـن پدیـده در هـر حـال و در     .  مرزهاي نفوذ ناپذیري ایجاد نمود

ریزي درسی درکشورمان ي برنامهها از جمله نظام تعلیم و تربیت و بخصوص حوزهامی حوزهتم

بنابراین به جاست به جاي مقابله ناهوشیارانه و یا سـتیزه جویانـه کـه معمـوالً بـه بـروز       . هستیم

هاي ناشـی از  ي جهانی و زیانمشکالت دیگر و از جمله محرومیت از مزایاي تعامالت با جامعه

اي ي تعلیم و تربیت به گونـه ها خواهد انجامید، با تمهیدات الزم و از طریق حوزهمحرومیتاین 

رفتار نمود که ضمن تعامل و ارتباط که الزمه آن تربیت شهروندانی متناسب با زندگی در چنـین  

اي و برخورداري از دانـش، مهـارت و نگـرش الزم باشـد، بتـوان ضـمن جلـب رضـایت         جامعه

شان هاي دینی و ملی و تاریخی جامعه ندگی در این جامعه آنان را نسبت به هویتشهروندان از ز

ه کـارگیري    . مند تربیت نمودوفادار و عالقه همانگونه که بیان شد تئوري کریستال و درخـت و ـب

چنـگ،  (هاي بـومی   هاي آموزشی موجب کسب دانش جهانی با حفط سنن و ارزش آنها در نظام

درونی شده مردم که از طریـق تعلـیم و تربیـت رسـمی کشـور حاصـل       تربیت .  شود می) 2002

هاي اجتماعی، دانش الزم در خصـوص  خواهد آمد، به مردم نگرش آرمانی و به فرهنگ و ارزش

ي جهانی را ارزانـی   هاي مورد نیاز زندگی در عصر حاضر براي جامعه اطالعات جهانی و مهارت

ه تنهـا خطـري در اسـتحاله ي فرهنگـی و محـو      در چنین شرایطی جهانی شدن ن. خواهد داشت

هـاي  داشـت از ارزش هاي اجتماعی براي مردم ایجاد نخواهد نمـود بلکـه مـردم بـا پـاس     ارزش
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هـاي فرهنگـی بـا رضـایت     ي میـراث فرهنگی، اجتماعی و ملی خود و نقد و ارزشیابی و توسعه

بـا درك مناسـب از    و(ي جهـانی زنـدگی نمـوده    خاطر و به عنوان شهروند مطلـوب در جامعـه  

در  دیگر،هاي موجود و وفاداري نسبت به درك تعامل با فرهنگ) ي تعلیم و تربیت خوديفلسفه

  .ي میراث فرهنگی بشري مشارکت خواهند نمودکنار و دوش به دوش آنان در توسعه

هاي درسی رسالت تربیت شهروندان را در عصر جهـانی شـدن بـه    آموزش و پرورش و برنامه   

-براي تدوین و ساخت نظام تعلیم و تربیت که همچون درختی استوارریشه دربنیـان . دارند عهده

ملی داشته باشد، در عین حالی که از فضاي بیرونـی و پیرامـونی خـود     هاي محلی و اجتماعی و

از آن  »درسی ملیبرنامه«اي جامع هستیم که تحت گیرد نیازمند برنامهبراي رشد و تعالی بهره می

  . ه میان آمدسخن ب

ریـزي درسـی کشـور و    درسی و چـارچوب نظـام برنامـه   ي کالن برنامهدرسی ملی نقشهبرنامه   

  .راهنمایی براي به تحقق رساندن اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ایران است

بایـد  هاي چنین بنایی باید به تدوین اهداف پرداخت و براي تدوین اهداف ریزي بنیانبراي پی   

در مبانی ارزشـی و  . ي خودي و مورد اعتقاد مردم را به دست آوردمبانی فلسفی و ارزشی جامعه

اي ي اهداف ماست نگـرش بـه انسـان و جهـان بـه گونـه      مین کنندهأترین منابع تفلسفی که مهم

هاي ي میراثشود که جهانی شدن به معناي زندگی با همنوعان و مشارکت در توسعهتعریف می

ها در سراسـر جهـان، گشـت و گـذار در      نگی، علم آموزي از هر کجاي دنیا، کمک به انسانفره

ها و موارد متعدد دیگري که مجـال طـرح آن در ایـن مقـال     جهان براي کسب تجارب و مهارت

ي ملـی،  گنجد پیش بینی گردیده است و این امر در عین وفاداري و ارزش گذاري به جامعهنمی

  . ي فرهنگی و قومی ذکر شده استهااي و هویت منطقه

ي خودي ي آموزش و پرورش جامعهي درسی ملی که هم از فلسفهپس با طراحی سند برنامه   

ي بشري در سراسر جهان براي رشـد و بالنـدگی   ي جامعههاي بالندهگیرد و هم از یافتهریشه می

شد و به جاي ستیزه با آن یـا  توان با جهانی شدن به عنوان یک فرصت همراه گیرد و میبهره می

-ها و پروژهمقاومت در برابر آن از فرصت تعامل با آن و همسویی و هماهنگی براي عرضۀ طرح

تـوان  بدیهی است که می. هاي موفق ملی و در مقابل کسب و استفاده از تجارب جهانی سود برد

-دات ایجاد شده را با برنامـه ها بهره کافی برد و تهدیبا اتخاذ تدابیر به موقع و مناسب از فرصت

  .ریزي درسی مناسب به فرصت تبدیل کرد
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  پیشنهادها 

ثیر أهـا تـ  ي نو ظهور بر مناسـبات جهـانی کشـورها و ملـت    جهانی شدن به عنوان یک پدیده-

باشد که آثار و عواقب مسلمی را گذاشته و یکی از الزامات انکار ناپذیر قرن بیست و یکم می

چنین آثـاري  . ی، فرهنگی، اقتصادي و تربیتی بر جاي خواهد گذاشتدر ابعاد مختلف اجتماع

که در بسیاري موارد مثبت و در جهت رشد و ارتقا در ابعاد ذکر شده باال بر کشورها خواهـد  

بود باید تقویت و مورد استقبال قرار گیرد، اما جهات منفی آن که به طـور عمـده مربـوط بـه     

باشد و از آن به ابعاد بـومی  حتی اقتصادي و اجتماعی میاستحاله فرهنگی، ارزشی، تربیتی و 

هـاي غالـب   گردد در خطر احتمالی پاشیدگی و یا رنگ باختن در مسیر فرهنگو ملی یاد می

ارزشـی در ابعـاد     -هـاي ملـی  گردد، که این امر باعث از دست رفـتن هویـت  جهانی واقع می

الزم است بـه لحـاظ تربیتـی و ضـمن      بنابراین. فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی خواهد گردید

ي ارزشـی در مقابـل پدیـده    -هاي درسی مبتنی بر حفظ و صیانت هویت ملـی طراحی برنامه

هاي شـهروند جهـانی،   نمود که ضمن برخورداري از مهارت جهانی شدن، شهروندانی تربیت

نه تنهـا   ارزشی خویش را حفاظت و صیانت نموده و به آنها وفادار باشند تا -هاي ملیهویت

یک شهروند موفق جهانی باشند بلکه فرهنگ بومی و ملی خویش را انتقال، ارزش سـنجی و  

.توسعه بخشند

در ابعـاد  (ایرانـی   -اجتماعی مردم کشورما که از مبـانی اسـالمی   -خوشبختانه فلسفه اعتقادي-

د با ابعـاد  گیرسرچشمه می) اعتقادي و ارزشی از اسالم و در ابعاد اجتماعی و ملی از ایرانیت

جهانی شدن به معناي تعامل و داد و ستد منطقی و مبتنی بر ارتباط ابتکاري در مقابل ارتبـاط  

انفعالی سازگاري داشته به همین دلیل کسب تجارب موفق جهانی را در مقابل ارائه الگوهـاي  

ریـزي   دهد و بنابراین زمینه و بستري الزم براي برنامهبومی در معرض تبادل جهانی قرار می

الزم در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و از جمله تعلیم و تربیت و برنامـه ریـزي درسـی    

  .فراهم می نماید

گیري هاي درسی به عنوان بهرهریزي درسی طرح بین المللی سازي برنامههاي برنامهدر نظریه-

گـاف نظریـه    المللی تجارب مختلف جهانی مطرح و اندیشمندانی همچون نوئـل از ابعاد بین

گیـري از آثـار   هاي درسی را به منظور داد و ستد جهانی جهـت بهـره  المللی سازي برنامهبین

بنـابراین مبـانی نظـري    . مثبت و تجارب ارزشمند آن در عرصه بین المللی مطرح نموده است

تـوان از طریـق   المللی در ابعاد جهانی شدن مثبت و نقش آفرین بـوده و مـی  درسی بینبرنامه
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هاي درسی ملی هاي تطبیقی، موفقیت برنامههاي درسی ملی کشورها و استفاده از شیوهنامهبر

برنامه هاي تعلـیم و  (ها در کشورها را از نظر رشد و اثربخشی آنان و نیز اثربخشی این برنامه

  .در کشورهاي مختلف تعیین نمود) تربیت

هاي درخـت و  ن مبتنی بر تئوريدرسی ملی کشورمابر اساس مقاله حاضر مدل مناسب برنامه-

هـا  گیري و تلفیق با سایر تئـوري هایی خواهند توانست با بهرهچنین تئوري. باشدکریستال می

و هلـک و  ) 2001(، مـوك و چنـگ   )2004و 2002(هاي مطرح شـده توسـط چنـگ    و مدل

  .درسی ملی را تحقق بخشدشکل مطلوب برنامه) 1999(موریل 

هاي درسی ملی در پرتو تغییرات سـریع جهـانی و   نوسازي برنامه بی شک ارزشیابی، تغییر و-

بنابراین با توجـه بـه   . تجارب موفق و نوآورانه آن امري ضروري و اجتناب ناپذیر خواهد بود

هاي درسی همواره در معرض ارزشیابی و نقـد قـرار   تجارب موجود جهانی الزم است برنامه

هـاي  یازهاي موجـود جهـانی و هماهنـگ بـا ارزش    هاي نوآورانه و متناسب با نگیرند و مدل

  .ملی فراهم آید برنامهاعتقادي و ملی در قالب 
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