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چکیده
درسی نظام يین پژوهش بررسی مبانی نظري جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامهاهدف 

مهم فلسفی، اقتصادي، سیاسـی و فرهنگـی         يدر این رابطه سه نظریه    . باشدمی آموزش و پرورش ایران   
و رابرتـسون  ) سیاسـت جهـانی  ينظریـه (، مـایر و بـولی   )نظام جهـانی ينظریه(ین که در آثار والراشتا   

بازتـاب  . بررسی شده اسـت ي درسیبرنامهنظام آموزشی و  يبوده، در حوزه  ) فرهنگ جهانی  ينظریه(
آموزشی بـه سـمت     هاي  نظام ي درسی برنامهگیري  دهد که جهت  می نشان ي درسی برنامههر نظریه در    

اي، ها، توجه به هویت ملی و بومی، آمـوزش فنـی حرفـه            کثرگرایی، توجه به خرده فرهنگ    جریانی از ت  
اي جـوان و    ي ایران نیز جامعه   که جامعه با توجه به این   . رودمی آموزش مادام العمر و تمرکززدایی پیش     

ي درسی ایـن کـشور از تحـوالت جهـانی     در حال گذر است و ضرورت میزان اثرپذیري اهداف برنامه        
میـزان  تحلیلـی بـه بررسـی      –گیـري از روش کیفـی     مري اجتناب ناپذیر است، لذا این پژوهش با بهره        ا

در ایـن  . هـاي نـامبرده پرداخـت   نظریـه ي درسـی برنامـه ایران با اهداف  ي درسی برنامهتناسب اهداف   
و ایـران دارنـد  ي درسـی برنامـه هایی با اهـداف    و تفاوت ها  شباهتها  پژوهش مشخص شد این نظریه    

ایران، توجـه بـه      ي درسی برنامههاي این سه نظریه براي      فرصت. کنندها و تهدیدهایی ایجاد می    فرصت
هـا،  تر بر هویت ملی، خـرده فرهنـگ       تلفیقی، تأکید بیش   ي درسی برنامهسازي، تمرکز زدایی،    خصوصی

ر تأکیداتی است که ایران دي درسیبرنامهتهدیدات این سه نظریه براي . باشدصلح و آموزش مداوم می
گرایی و ناهمواري توزیـع  مصرفيکشی اقتصادي، ترویج روحیه   محور، بهره موضوع ي درسی برنامهبر  
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مقدمه
جهـت مطالعـه و      المللـی موقعیتی راهبـردي را در میـان مـسائل بـین           1امروزه جهانی شدن  

هاي گوناگون گفتمان سیاسـی،  نو وارد عرصهيپژوهش پیدا نموده است و به عنوان یک پدیده        
يتأثیر از پدیـده   تعلیم و تربیت نیز بی     يدر این میان حوزه   . اقتصادي و فرهنگی دنیا شده است     

هانی شـدن   جهانی شدن نبوده است و اندیشمندان تربیتی براي شناخت و تبیین ابعاد مختلف ج             
.هاي مختلفی ارائه شده استاند و نظریهبه بررسی آن همت گماشته

جهانی شدن بـه معنـاي گـسترش روابـط اجتمـاعی و اقتـصادي در                «2به نظر آنتونی گیدنز   
جهـانی شـدن مفهـومی اسـت        «معتقد است    3رابرتسون). 1380افتخاري،  (» سراسر جهان است  

). 1383امینـی، (» آگـاهی از آن ماننـد یـک کـل         معطوف به فشردگی جهان، تشدید و افـزایش         
چه زمان و مکان نام گرفتـه  توصیف آن جهانی شدن اصطالحی است براي      «معتقد است  4هاروي

نظران تربیتـی جهـانی شـدن معـادل مدرنیتـه           از دیدگاه برخی از صاحب    ). 1989،هاروي(» است
گرایـی نظـام اجتمـاعی مـدرن        مطلبی و عا  گسترش يرو گیدنز جهانی شدن را نتیجه     از این . است

بـزرگ  يکند و جهانی شـدن را یـک مدرنیتـه   داند که آن را از نظام اجتماعی پیشین متمایز می      می
تـابع گـسترش تجـدد و    جهـانی شـدن را  ) 1380(رابرتـسون  ). 1990گیـدنز، (خواند می5شده

.)1384، مهرعلیزاده(کندمعرفی می6متأخريداند و آن را مدرنیتهمدرنیته نمی
هاي خاص جهانی شدن، نه تنها این مفهوم در تعریف مبهمبا توجه به نو بودن و پیچیدگی

نگاه تاریخی بیانگر این است که تصویر کردن . ابهام نیستهم خالی ازآنياست که تاریخچه
مربیـان تعلـیم و   يیک ذهنیـت فلـسفی در اندیـشه       يجهان به عنوان یک کل واقعی و به مثابه        

اول آن را در يجهانی شدن و مرحلـه    يترین ریشه قدیمی. داشته است  و فالسفه وجود   تربیت
فاضـله و عطـف آن   يافالطون با طرح مدینه. توان پیگیري کردهاي فلسفی افالطون میاندیشه

ریزي جهانی واحد و یکپارچه بود که در آن همه چیـز بـه مثُـل ارجـاع داده                   به مثُل درصدد پی   

1- Globalization
2- Giddens
3- Robertson
4- Harvey
5- Enlargement of modernity
6- Late modernity



53درسی نظام آموزشی ایران ياثرات آن بر اهداف برنامهجهانی شدن و

یونان در مسیر پیدا کردن حقیقت عالم، نـوعی دسترسـی بـه              يهاي فالسفه ر تالش سای. شدمی
. هاي جهانی بوده استاندیشه

شود که با  مدرنیته مربوط می   يدوم جهانی شدن به تحوالت ابزاري و فکري دوره         يمرحله
جهـان «گرایی و سپس گرایش بـه       تحوالت رنسانس آغاز شد و بعد از رنسانس گرایش به ملی          

نامید و بـه عنـوان      » شهروند اروپا «صورت گرفت تا جایی که کمنیوس خود را         » وطنی اروپایی 
. یکی از مربیان بزرگ از صلح جهانی، زبان جهانی، دانش و دانشگاه جهانی طرفداري کرد

سوم جهانی شدن که در واقع معلول صنعت جهانی ارتباطات است با تعابیري چون               يدوره
بشر در این دوره بـا ابتکـار و         . معرفی شده است   3الکترونیکعصر و 2ضاف، عصر 1اتصالعصر

معـادن و صـنعت و بـا         يکارگیري نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویش در زمینـه           هب
آالت و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شـگفتی را           ساخت ماشین 

با یک نگـاه خطـی در طـول تـاریخ     ). 1383عاملی،(ذارد در این قرن بر پهناي گیتی بر جاي گ       
چنـین  . تغییـر یافتـه اسـت   5به صورت عینی4توان دریافت که جهانی شدن از صورت ذهنیمی

از آنجـا کـه   . هاي مختلف فردي و اجتماعی اثرگـذار خواهـد بـود     وضعی خواه ناخواه در جنبه    
بـوده، اجـزا و عناصـر تـشکیل          آموزش و پرورش همواره در دو بعد فردي و اجتماعی مطـرح           

اسـت ي درسـی برنامـه گیـرد کـه از آن جملـه     آن تحت تأثیر جهانی شـدن قـرار مـی          يدهنده
).1380افتخاري،(

هاي تربیتـی  به عنوان محور فعالیتي درسیبرنامهکشورها از جمله ایران      يامروزه در همه  
هـایی  نش، معلومات و مهـارت    گردد و از آن جایی که نسل امروز نیازمند کسب دا          محسوب می 

هستند که متناسب با مقتضیات زندگی در زمان کنونی و نیازهاي جهانی باشد و به آنها در خلق           
بایـد   ي درسی برنامهریزي و سازماندهی    افکار جدید کمک کند، بنابراین دست اندرکاران طرح       

این موضـوعات بایـد بـر       ها را انتخاب کنند و انتخاب       ترین موضوعات و دانش   بتوانند با ارزش  
اي کـه   بـه گونـه    ؛ماهیت جهان، انسان، جامعه و زندگی نیکو مبتنـی باشـد           يمفروضاتی درباره 

. جهانی شدن آماده سازديفراگیران را در مواجهه با پدیده

1- The Age of connexity
2- Space age
3- Electronic age
4- Subjective
5- Objective
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شـئون زنـدگی انـسان قـرن     يالمللی بر همـه جهانی شدن به عنوان روندي بینجا که  از آن 
شـته و تغییـرات سـریعی را در نظـام اقتـصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و                  بیست و یکم تأثیر گذا    

ظهـور ایـن پدیـده در ابعـاد مختلـف، ذهـن فالسـفه و            . سیاسی کشورها موجـب شـده اسـت       
هاي مختلفـی   شناسان و دانشمندان علوم سیاسی را معطوف به خود ساخته است و نظریه            جامعه

.ه شده استئارا
1ناسان و دانشمندان علوم سیاسی همچون هابر ماس       شدر طی ربع سوم قرن بیستم جامعه      

همبستگی اجتمـاعی    ينظریه) 1990(کنش ارتباطی و زیست جهان، گیدنز        ينظریه) 1384(
4نظـام جهـانی، مـایر      ينظریـه ) 1979(3و امین ) 1974(2و مجموعه از فرایندها، والراشتاین    

فرهنگ ينظریه)1992(رتسون سیاست جهانی، رابينظریه) 1997(5، بولی وتوماس )1980(
7مـک لوهـان  وجهانی شدن به عنوان فراینـد جدیـد     ينظریه) 1999(6جهانی، مارتین کارنوي  

ه شده نشانگر تنـوع     ئهاي ارا بررسی دیدگاه . اندارتباطات جهانی را ارائه کرده     ينظریه) 1988(
مهـم   ينین سه نظریه  همچ. جهانی شدن است   يو چگونگی تفسیر پدیده   ها  و گستردگی نظریه  

بـه دنبـال    ) نظام جهانی، فرهنگ جهانی، سیاست جهانی     (فلسفی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی      
نظـام   يدر نظریـه  . جهانی شـدن هـستند     يپدیده يدهندهتحلیل ابعاد و نیروي محرکه و شکل      

. اي براي حفظ قدرت و سرمایه اسـت       جدیدي نیست بلکه وسیله    يجهانی، جهانی شدن پدیده   
يداند کـه طـی آن فرهنـگ جامعـه    سیاست جهانی، جهانی شدن را پدیده جدیدي می      ينظریه

فرهنـگ   يدر نظریه . ملت واگذار کرده است    –جهانی مسئولیت و قدرت کنشگري را به دولت       
اي نو و فرهنگی است و دولت، ملت، فردیت، انسانیت حالت نسبی            جهانی، جهانی شدن پدیده   

هـاي علـوم سیاسـی،      کنون آثار خود را بـر رشـته       کدام از این سه نظریه تا     هر  . گیردبه خود می  
بازتـاب هـر نظریـه بـر        . هاي مختلف گسترش داده است    شناسی، تعلیم و تربیت به شیوه     جامعه

هـاي  نظـام  ي درسـی  برنامـه گیـري   دهد که جهت  می نشان ي درسی برنامهآموزشی و   هاي  نظام

1- Habermas
2- Walerstien
3- Amin
4- Mayer
5- Boli & Thomas
6- Martin Carnoy
7- McLuhan
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هـا، توجـه بـه هویـت ملـی و      یی، توجه به خرده فرهنـگ گراآموزشی به سمت جریانی از تکثر   
مهرعلیـزاده و   (رود  مـی  اي، آموزش مادام العمر و تمرکززدایـی پـیش        بومی، آموزش فنی حرفه   

).1387صفایی مقدم، 
آموزان مـا  و دانشاي جوان و در حال گذر است ي ایران نیز جامعه   که جامعه با توجه به این   

جهانی کـه در آن هـر       ؛وند که در معرض تحوالت چشمگیر است      رو ش همجبورند با جهانی روب   
جهانی که در آن مـشاغل تثبیـت         ؛رشته از ساختارهاي اجتماعی، در حال توسعه و تکامل است         

اي تغییـر  حرفـه هـاي شود و جهانی که در آن شـرایط کـار و توانـایی       شده هر روز تضعیف می    
فرهنـگ خـاص خـود را بـه         ) ه و اینترنـت   مـاهوار (هاي اطالعاتی جدید    ظهور فناوري . کندمی

گیـرد کـه در   کاك قـرار مـی    حهاي فرهنگی جامعه در اصط    جوامع تحمیل نموده و گاه با ارزش      
بنـابراین ). 1382سجادي،(کاك فرهنگی به تضاد فرهنگی مبدل شده است  حکشور ما این اصط   

اگر نظـام  . شته باشدجهانی شدن داينظام تعلیم و تربیت باید حساسیت زیادي نسبت به پدیده   
هایی متناسب بـا نیازهـاي زمـان را    تعلیم و تربیت باید به نیازهاي زمان پاسخگو باشد و قابلیت    

هم در عصر جهـانی      ي درسی برنامهرسیم که   در اختیار نسل جدید قرار بدهد، به این نتیجه می         
در نظـام تعلـیم و   چرا که بـه هـر حـال    . اي را در خودش ایجاد کندهاي تازهشدن باید ظرفیت  

ي برنامهکند از طریق    هایی که نسل جدید پیدا می     ها و شایستگی  تربیت عمدتاً تجارب و قابلیت    
ترین ابزار براي تحقق اهـداف تعلـیم و         مهم ي درسی برنامهاست و شاید بتوان گفت که        درسی

مبانی نظري  ست که با بررسی     ا لذا هدف اصلی این تحقیق آن     ). 1384فر،شایسته(تربیت است   
به بررسـی تـأثیر   ) نظام جهانی، فرهنگ جهانی و سیاست جهانی(مهم جهانی شدن يسه نظریه 

اهداف این سـه  کهایران بپردازد و در این رهگذر مشخص گردد      ي درسی برنامهآنها بر اهداف    
و هـا  دارد و چـه فرصـت     هـایی   و تفـاوت  هـا   ایران چه شباهت   ي درسی برنامهنظریه با اهداف    

کند؟میدیداتی ایجادته

تحقیقيپیشینه
اي اسـت کـه   نظران تاریخ تعلیم و تربیت، جهـانی شـدن پدیـده   از دیدگاه برخی از صاحب    

يتـوان در اندیـشه    آن را مـی    يگـردد و ریـشه    هاي دوردست تاریخی برمـی    قدمت آن به برهه   
ن در بعـد نظـامی      همچنین جهانی شد  . فیلسوفانی مانند افالطون، کمنیوس و هگل جستجو کرد       
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گـشاي پادشـاهانی همچـون کـوروش و اسـکندر و در بعـد مـذهبی در                  در قالب اهداف جهان   
هر چنـد  . بخش ادیان بزرگ مانند اسالم و مسیحیت وجود داشته است    چارچوب اهداف رهایی  

طوالنی دارد ولی بررسی پیرامون این پدیده بـه واقـع           يجهانی شدن تاریخچه   يپدیده يریشه
.گرددبر می1990و به ویژه 1980يهبه ده

هاي اخیر جهانی شدن در ایران و جهان در کـانون نگـاه اندیـشمندان تربیتـی قـرار          در سال 
هـاي آکادمیـک فراوانـی    تحریر درآمده و همایشيگرفته و مقاالت زیادي در این باره به رشته       

تحقیق مورد بررسـی قـرار       تحقیق مرتبط با موضوع    يدر این قسمت پیشینه   . برگزار شده است  
.گیردمی

. انـد ثیرات جهانی شـدن بـر تعلـیم و تربیـت توجـه داشـته            أبعضی از مطالعات به بررسی ت     
با پرداختن به جهانی شدن و آموزش چند فرهنگی این نوع آموزش را تالشـی       ) 1379(جوادي  

هـا،  فرهنـگ  مدارانه و آگـاه کـردن او از وجـود         هاي قوم براي رها ساختن کودك از محدودیت     
هاي زندگی و تفکر دیگران دانسته است و معتقد است تربیـت کودکـان در جهـت    جوامع و راه  

هاي موجود بین افـراد زیـر بنـاي         هاي گوناگون و پذیرش تفاوت    ایجاد نگرش مثبت به فرهنگ    
اهداف آموزش چنـد     ياو به موارد زیر به مثابه     . دهدي این آموزش را تشکیل می     فلسفی برنامه 

آموزش احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ دیگـران ماننـد فرهنـگ             : رهنگی اشاره کرده است   ف
چنـد   يخودي، کمک به کودکان به منظور تبدیل آنها به افـرادي مولـد و کـار آمـد در جامعـه                    

ي مثبـت در کودکـانی کـه بـیش از بقیـه در معـرض           کمک به گسترش خود پنـداره      فرهنگی آینده، 
هاي دیگـر، تقویـت ارتباطـات بـین         زایش دانش شاگردان در مورد فرهنگ     افتبعیض قرار دارند،    

ـ    ) 1380(در این رابطه مهرعلیزاده     . فرهنگی و درون فرهنگی    ثیر جهـانی شـدن     أدر خـصوص ت
معتقد است که بر اثر جهانی شدن، اقتصاد به سمت ناهمسانی و چند قطبی شدن گام برداشته و        

.تلف با چالش مواجه شده استآموزش و پرورش و کارآموزي در وجوه مخ
بـه عنـوان    . اندمبتنی بر جهانی شدن پرداخته     ي درسی برنامهمطالعات دیگر به بررسی ابعاد      

هـاي فلـسفی سـنتی و     به تبیین مفاهیم زمـان و مکـان در دیـدگاه          ) 1387(جاویدي و عالی    مثال  
ي برنامـه ی در هاي محلی، ملی و بین المللـ     ضرورت توجه به ضرورت   ) 1382(معاصر، کریمی 

به طراحی چارچوبی براي آموزش شهروندي با رویکرد جهانی در سه           ) 1384(، فراهانی درسی
مؤلفه را براي آموزش شـهروندي در نظـر گرفتـه    26ها و ارزش، دانش و فهم، مهارت   يحیطه
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ها مواردي نظیر آگاهی از نقش شـهروندان در سـطح بـین المللـی، عالقمنـدي بـه                 مؤلفه. است
مداري و توانایی همکاري و مشارکت با دیگران را شـامل           ي قانون وق انسانی، داشتن روحیه   حق
به تبیین فلسفی پست مدرنیسم اعـم از مبـانی فلـسفی آن در              ) 1387(قاسمی و پور شافعی     . شودمی

هاي متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش شناسی و نیـز اسـتخراج مـضامین تربیتـی آن در ابعـاد                   زمینه
ي برنامـه یـادگیري و  -هـاي یـاد دهـی   معلم و شاگرد، روشيون چون اهداف تربیت و رابطه   گوناگ
.پردازندمیدرسی

هـاي  نظریه) 1387صائمی، و1387زاده و صفایی مقدم، مهر علی(گروه دیگري از محققان    
وانـد   جهانی شدن در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مـورد بررسـی قـرار داده                

درسی مورد مطالعـه قـرار       هايبرنامه همچنینسپس تأثیر این پدیده را بر آموزش و پرورش و           
اگر دانش آموزان نسبت بـه رویکردهـاي نظـام جهـانی            دست یافتند که  و به این نتیجه      اندداده

آشنایی الزم را نداشته باشند راهی جز تبعیت از مبادالت نـابرابر فرهنگـی، اقتـصادي، سیاسـی                  
هـا بـه    رو مسئوالن نظام آموزشی باید با شناسـایی کاسـتی         از این . عی را نخواهند داشت   واجتما
زاده و  مهـر علـی    يدر این زمینه نتـایج مطالعـه      . ارزشیابی دقیق بپردازند  ریزي، نظارت و  برنامه

هانی و فرهنـگ جهـانی   نظام جهانی، سیاست جيدر خصوص سه نظریه) 1387(صفایی مقدم 
ري نظام آموزشی به سمت جریانی از تکثرگرایی، چند مهارتی شـدن نیـروي              گینشان داد جهت  

.رودها و تفکر انتقادي پیش میکار، توجه به خرده فرهنگ
آمـوزان در   با اشاره به ایـن امـر کـه دانـش          ) 1994(1در مطالعات خارج از کشور اندرسون     

نویسد که تعلیم و تربیت میشوند،تر در هم تنیده و به هم پیوسته بزرگ می         دنیایی هر چه بیش   
يي کودکان را آماده سازد تـا خـود را در مقـام سـاکنان سـیاره     در قرن بیست و یکم، باید همه      

ي چند فرهنگی در نظر بگیرند تا بتوانند زندگی را در این سیاره پاس              زمین و شهروندان جامعه   
مفـاهیم کلیـدي   ) 2000(2پایـک و سـلبی   . هاي جهانی نوع بشر مواجه شـوند      دارند و با چالش   

گـویی  اند که حول محور قضایا یا مسائل جهانی و در جهت پاسخهاي درسی را ارائه داده   برنامه
ها به آموزش توسعه، آموزش محیطی، آموزش       آن. هاي عصر جدید شکل گرفته است     ه چالش ب

1- Anderson
2- Pike & sellby
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زش ، آمـو  )با تکیه بـر رعایـت حقـوق حیوانـات         (حقوق بشر، آموزش برابري، آموزش انسانی       
.اندهاي هر یک از مفاهیم را مشخص کردهلفهؤها پرداخته و مشهروندي و آموزش رسانه

اي خیلی واقعی قلمداد کـرده کـه سیـستم          جهانی شدن را به عنوان پدیده     ) 2003(1کوگبرن
شود را تغییـر  اقتصاد جهانی را که شامل تولید، توزیع و دیگر فرایندهاي تجاري و بازرگانی می             

هاي جهانی شدن مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و یـک مـدل بـراي            در آن داللت   دهد و می
بعد اول   ؛در این مدل تعلیم و تربیت جهانی چهار بعد دارد          .ه کرده است  ئآموزش و پرورش ارا   

بعد دوم موضـوعات اسـت کـه    . کندآن بعد فضایی است که وابستگی به یکدیگر را گوشزد می   
هاي دانش آموزان، موضـوعات متعـددي را        درسی مرتبط با نیاز    يمنظور آن است که هر برنامه     

بـه عبـارت دیگـر    . بعد سوم بعد زمانی است که مراحل زمـانی تعـاملی هـستند           . گیرددر بر می  
شـود، بلکـه تـصورات    تفکرات و اعمال ما تنها با تجربه و فهم مـا از گذشـته شـکل داده نمـی            

بعد چهارم بعد درونی است کـه در مرکـز   . قرار گیرد مورد توجه   هاي ما از آینده نیز باید     وآرزو
باشـد کـه دو راه      تعلیم و تربیت همانند یک سـفري مـی         ،در این بعد  . این مدل واقع شده است    

آمـوزان در راه سـفر درونـی، در راه کـشف جهـان زنـدگی خـود،                  صورت که دانش  بدین. دارد
آنـان بـاال     يو نیروي درونـی بـالقوه     شان از خود    در راه سفر بیرونی، فهم     و شوندراهنمایی می 

. رودمی
بر این نکته تأکید دارند که با توجه بـه جهـانی شـدن لـزوم            ) 2007(2مکدونالد و هورست  

بنـابراین بایـد جهـت ایجـاد تغییـرات          . شودتغییر در آموزش عالی افریقاي جنوبی احساس می       
مورد بازسازي   ي درسی نامهبرآموزش عالی افریقاي جنوبی اصول و مفاهیم اساسی         مطلوب در 
، ي درسـی  برنامـه براي حل مسائل آموزشی آینده باید بـه مفـاهیمی ماننـد ترتیـب               . قرار گیرند 

ي درسـی برنامهنظر در معیار تجدید. توجه شودي درسیبرنامهجهانی شدن و ضمانت کیفیت   
.باشدمیجستجوگري و ایجاد تفکر نقاد يدر این تحقیق ایجاد انگیزه، ایجاد روحیه

هـاي فـوق    اشاره داشته است نتایج بررسـی     ) 1383(زاده  گونه که مهرعلی  به هر حال، همان   
يها در خصوص تنوع و تگثرگرایی نوینی اسـت کـه در حـوزه   ها و نظریهبیانگر نوسان دیدگاه 

. گیري استگذاري آموزشی و درسی در حال شکلریزي درسی و هدفبرنامه

1- Cogburn
2- McDonald & Horst
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تحقیقهاي هدف
نظام جهانی، سیاسـت جهـانی   (مهم ياین تحقیق بررسی مبانی نظري سه نظریه      هدف کلی 

در  .نظام آموزش و پرورش ایران اسـت       ي درسی برنامهاهداف  و تأثیر آن بر   ) و فرهنگ جهانی  
: شوندارتباط با این هدف کلی، اهداف جزئی زیر مطرح می

.هانی و فرهنگ جهانینظام جهانی، سیاست جهاي مشخص کردن مبانی نظري نظریه-1
هاي نظام جهانی، سیاست جهـانی و       در پرتو نظریه   ي درسی برنامهبندي اهداف   صورت -2

.فرهنگ جهانی
نظام جهانی، سیاسـت جهـانی و فرهنـگ          يسه نظریه  ي درسی برنامهاهداف   يمقایسه -3

.ایراني درسیبرنامهجهانی با اهداف 

تحقیقهايسؤال
چیست؟) نظام جهانی، سیاست جهانی و فرهنگ جهانی(يریهمبانی نظري سه نظ-1
فوق کدامند؟يدر پرتو سه نظریهي درسیبرنامهاهداف -2
نظام جهانی، سیاست جهانی و فرهنـگ  يمستخرج از نظریه ي درسی برنامهبین اهداف    -3

هایی وجود دارد؟ها و تفاوتایران چه شباهتي درسیبرنامهجهانی و اهداف 

شناسی تحقیقشرو
روش تحقیق

.تحلیلـی اسـتفاده شـده اسـت    -از روش کیفـی از نـوع سـندي    حاضر براي انجام پژوهش  
گیرد که به جهـت اسـتخراج مبـانی         می انتخاب روش مذکور در پژوهش بر این اساس صورت        

و تـأثیر آن بـر  ) نظام جهانی، سیاست جهانی و فرهنگ جهانی      (مهم   ينظري سه نظریه   -فکري
: بایدنظام آموزش و پرورش ایران ي درسیبرنامهاهداف 

، مـایر و    )نظـام جهـانی    ينظریـه (منابع مکتوب، اعم از مقاالت و دیگر آثار والراشتاین          -1
بـدین  . بررسی شده است) فرهنگ جهانیينظریه(و رابرتسون ) سیاست جهانی ينظریه(بولی  

جهانی شدن   يوناگون موجود در زمینه   منابع گ  يمنظور سعی بر این است که نخست با مطالعه        
آن روشـن گـردد و ابعـاد         يمفهـوم و تاریخچـه    ) هاها، اینترنت و نمایه   کتاب، مجالت، نشریه  (
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. فناوري مورد بررسی قرار گیردواقتصادي، فرهنگی، سیاسیيجهانی شدن در زمینه
ی، فرهنـگ و سیاسـت   نظام جهـان (هاي مطرح در این زمینه در گام بعد با بررسی نظریه     -2

ریـزي  برنامـه  يبازتاب هر نظریه در حوزه    . گرددها مشخص می  مبانی نظري این نظریه   ) جهانی
.گذاري درسی تفسیر و تحلیل شده استدرسی و هدف

بنـدي  و صـورت ي درسیبرنامهيبعدي به بررسی مفهوم، تاریخچه     يسپس در مرحله  -3
پایانی و با    يشود و سرانجام در مرحله    ها پرداخته می  هدر پرتو این نظری    ي درسی برنامهاهداف  

جهانی  يتأثیر پدیده  يهاي قبل به آن اشاره شده به مشخص کردن نحوه         چه در گام  توجه به آن  
نظـام آمـوزش و پـرورش ایـران و معرفـی فرصـت و                ي درسـی  برنامـه گذاري  شدن در هدف  

آنگـاه در پایـان اسـتلزامات و        .شـود یپرداختـه مـ    ي درسـی  برنامهتهدیدهاي ایجاد شده براي     
بررسـی  نظام آمـوزش و پـرورش ایـران    ي درسی برنامهاهداف  تربیتی سه نظریه بر     هاي  داللت

.شده است
استخراج اطالعات از اسـناد در ارتبـاط بـا    ؛استخراج اطالعات از اسناد مطالعه شده   ينحوه

نظـام آمـوزش و پـرورش        ي درسـی  مهبرنااهداف  تربیتی سه نظریه بر     هاي  استلزامات و داللت  
.به دو صورت انجام شده است،ایران

از اسـناد مـورد   با توجه به اشـارات مـستقیم، در بررسـی هـر یـک     ها استخراج ویژگی-1
مـورد نظـر اشـاره   هـاي  مطالعه، کلمات، جمالت و عباراتی وجود داشت که مستقیماً به ویژگی      

.دکرمی
بـه صـورت اسـتنباطی    مواردي که( مستقیم اشارات غیربا توجه بهها استخراج ویژگی-2

همکاران طرح بحث و تبـادل  باها جهت استفاده از این شیوه براي استخراج ویژگی). عمل شد
مـستقیم بـه   با توجه بـه اشـارات غیـر   ها براي استخراج ویژگینظر شد و در نهایت معیارهایی

.گرفتشرح ذیل مبناي کار قرار
نظـام   ي درسـی  برنامـه اهـداف   معینی در ارتباط بـا       يجمالتی که خواسته  عبارات یا   ) الف

.مطرح کندآموزش و پرورش 
نظـام  ي درسـی برنامهاهداف عبارات یا جمالتی که مشکل یا آسیب معینی در رابطه با       ) ب

.مطرح کندآموزش و پرورش 
نظـام  درسـی يبرنامـه اهـداف  عبارات یا جمالتی که فقدان یا کمبود اساسی در مـورد      ) ج
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.مطرح کندآموزش و پرورش 
نظام آموزش   ي درسی برنامهاهداف  عبارات یا جمالتی که ضرورت چیزي در ارتباط با          ) د

.کندرا معینو پرورش 
.گیري معینی را مشخص کندعبارات یا جمالتی که جهت) ه
.جمالتی که به صورت هدف بیان شده باشد) و

ي درسیبرنامهنظریه بر اهداف ثیرات سه أتبندي ساختار طبقه
بنـدي  بـراي دسـته  تـوان مـی با عنایت به ماهیت طـرح پژوهـشی، دو رویکـرد متفـاوت را    

نظـام آمـوزش و پـرورش   ي درسـی برنامـه اهداف ثیرات سه نظریه بر أمختلف و ت  هاي  ویژگی
ختلف ارائـه  مهاي بنديبندي خاصی را از بین طبقهطبقهدر رویکرد اول. استفاده قرار دادمورد

را اسـتخراج شـده  هـاي  و صـالحیت هـا  شده در تعلیم و تربیت، پذیرفته و بر مبناي آن ویژگی
بنـدي  طبقـه معـین، يدر رویکرد دوم باور بر این است که هر بستر یا مطالعه. بندي نمائیمدسته

معینـی  مبنـاي  بنـدي خـود داراي فلـسفه و   تر هر طبقهبه عبارت روشن. کندمیمعینی را دنبال
. است

يعمدههاي آن مؤلفهعرضه شود و دراي بندي ویژهحاضر باید طبقهيرو در مطالعهاز این
يتفاوت عمـده  توجه به   با  در این خصوص،     .بندي عرضه شود  این ساختار طبقه   يدهندهشکل

بنـدي در طـرح حاضـر بـا اسـتفاده از         طرح پژوهشی حاضر مکانیزم دستیابی به سـاختار طبقـه         
در واقـع بـر اسـاس روش تحقیـق کیفـی،      .بـوده اسـت  و رویکرد استقراییها یارها و مؤلفهمع

استقرایی بـه موضـوع سـازمان    پژوهشی آن اساساً با نوعی نگاههاي پژوهش حاضر و زیرطرح
مورد بررسی قرار گرفت و بر مبناي ... ویافته بودند که در آن یکایک اسناد، مدارك، مصوبات

بنـدي نیـز مـورد    رویکرد در ساختار طبقهاین. عمده شناسایی شدندهاي ویژگیها، این بررسی
و هـا  ویژگی1پردازيمورد نظر از طریق مفهومبنديتر طبقهبه عبارت روشن. تأکید قرار گرفت

بنابراین رویکـرد عمـده   . شده در مطالعات مختلف به دست آمده استاستخراجهاي صالحیت
بندي در طرح حاضر، رویکرد استقرایی یا حرکت از جزء به کل بـوده  طبقهدر دستیابی به نظام

.است

1- Conceptualization



)1ي ، شماره1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 62

جهانی شدن با اهداف برنامه درسیيارتباط سه نظریه
هـاي اجتمـاعی از طریـق       نظام جهانی، والراشتاین معتقد است شناخت واقعیت       يدر نظریه 

جـز از طریـق   هاي اقتصادي هاي اقتصادي شدنی است و شناخت زیرساخت     بررسی زیرساخت 
بر این اساس نظام جهانی تنها نظام کامل و فراگیـر           . پذیر نیست شناخت یک نظام جهانی امکان    

اقتـصادي و سیاسـی در درون       -اجتماعی است که ساختارهاي به هم پیوسته و مکمل اجتماعی         
ون این نظام از سه بخش جوامع مرکز، پیرامـون و نیمـه پیرامـ       . آن قرار داشته و در حال تعاملند      

داري، مانند یک زنجیره بـه هـم پیونـد          حاصل شده است که این سه بخش نظام جهانی سرمایه         
بنابراین در این نگرش، جهـانی شـدن چیـزي    . به هم وابسته استدارند و تمامی تحوالت آنها

.داري نیستجز گسترش نظام اقتصادي سرمایه
ه بـه جـاي وجـود یـک         جدیدي است ک   يسیاست جهانی، جهانی شدن پدیده     يدر نظریه 

ملت واگـذار   -گري را به دولت   جهانی مسئولیت و قدرت کنش     يکنشگر اصلی فرهنگ جامعه   
هاي ارزشـی اسـت کـه از طریـق          منظمی از آفرینش   يدر این نظریه سیاست، مجموعه    . کندمی

هـا یـا    وبچـ اي از قواعد و چار    گیرد و مشتمل بر مجموعه    انتقال دسته جمعی قدرت شکل می     
گران در این نظام بر اساس هنجارهـا داراي هویـت سـاختمند و بـا انگیـزه                  کنشهاست و الگو

. هستند
اي پردازان این بخش جایگـاه ویـژه      فرهنگ جهانی، رابرتسون که در میان نظریه       يدر نظریه 

قبـل در خـدمت یـک        هـاي پردازان نظریه دارد سعی ننموده که جهانی شدن را بر خالف نظریه         
پردازي در ایـن    سیاسی خاصی قرار دهد بلکه کوشیده با نظریه        -ایدئولوژي یا گرایش اقتصادي   

در . بـه وجـود آورد    ) اجتمـاعی  -سیاسـی (هـاي فهم متفاوتی را در مـورد پدیـده        يزمینه شیوه 
کـه  طـور گیري جهانی شدن تغییر ماهیت داده و همان   دیدگاه وي دانش اجتماعی در درون اوج      

هاي اجتماعی رخ داده در جوهر فهم و آگاهی نسبت به جهانی نیز             تحول اساسی در بنیاد پدیده    
فرهنگ در این نظریه در کانون تحوالت جهـانی قـرار دارد و فرهنـگ را               . تغییر داده شده است   

جهانی شـدن اسـت و هـم    يبلکه فرهنگ هم نشانه،داندتوجه به یک بعد زندگی بشریت نمی   
هایی از قبیـل  ویژگیاین فرهنگ جهانی در حال ظهور داراي. آنتري فهم بهتر و بیشگامی برا

فکـري اسـت و در کنـار هـم           ينسبیت گرایی، همسانی، محلی سازي، روابط جهانی و مجادله        
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اي کند که داراي ماهیت و خـصوصیات تـازه   قرار گرفتن این عناصر، فرهنگ متمایزي ایجاد می       
. است

هـاي آموزشـی و پرورشـی    را که به عنوان قلـب فعالیـت        ي درسی برنامهیه،  اما این سه نظر   
از طریـق  ي درسـی برنامـه این سه نظریه بـر  هاي  پیامد. مطرح است به چالش فرا خوانده است      

در ادامـه بـه بحـث گذاشـته         آن است    يتحلیل اهداف که یکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده        
.شده است

آمـوزش و    ي درسـی  برنامـه نظام جهانی با اهداف      ينظریه ي درسی برنامهف  اهدا يمقایسه.  1جدول
پرورش ایران

نظام ياصول و مبانی نظریه
جهانی

در ي درسیبرنامهاهداف 
نظام جهانیيپرتو نظریه

نظام ي درسیبرنامهاهداف کلی 
آموزشی ایران

جهانی شدن نظامی سازمان 
سرمایه يیافته به وسیله

ی براي حفظ داري جهان
قدرت و سرمایه است

يتأکید بر پذیرش و توسعه
ي درسیبرنامهپذیري در نظم

کار به افراد به دلیل نیاز بازار
پذیرمسئولیت

نظم و انضباطيپرورش روحیه-
مشارکت و يپرورش روحیه-

هاپذیري در فعالیتمسئولیت

ساختار نظام جهانی مشتمل 
بر تقسیم کار جهانی است 

هاي تفکیک علوم به دسته(
)مجزا

ي درسیبرنامهتأکید بر 
موضوع محور

شناخت قوانین طبیعت-
ترویج زبان و خط فارسی-

ترویج قرآن و معارف اسالمی-
هاعلوم و فنون و مهارتيتوسعه-
شناخت هنرهاي اسالمی و ایران-

حاکمیت بازار بر ساختارهاي 
اقتصادي، اجتماعی، سیاسی 

حاکمیت اصل (گی و فرهن
عرضه و تقاضا بر نظام 

)آموزشی

سازي تأکید بر خصوصی
ــــــــــــي درسیبرنامهمدارس و 

روابط قدرتی حاکم و 
شکاف بین طبقات (محکوم 

کشی فقیر و غنی و بهره
)اقتصادي

نظام يتأکید بر سلطه-
داري بر نظام آموزشیسرمایه
سود دهی اقتصادي-

کشی مبارزه با بهرهيتقویت روحیه-
اقتصادي و مشاغل خالف مصالح 

اسالميجامعه
عمل به احکام يپرورش روحیه-

زیستیاقتصادي اسالم در ساده
حالل شناخت ارزش و قداست کار-

پذیريو نفی سلطه
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در کشورهاي مختلف با توجه بـه شـرایط و           ي درسی برنامهاثرات این سه نظریه بر اهداف       
که این پژوهش در صدد بود تا اثـرات ایـن سـه       اما با توجه به این    . متفاوت است متقضیات آنها   

در پرتو ایـن سـه       ي درسی برنامهنظریه را در کشور ایران بررسی کند و مشخص سازد اهداف            
هـا و  ایـران داشـته و چـه فرصـت    ي درسی برنامههایی با اهداف    ها و تفاوت  نظریه چه شباهت  

ایـن سـه     ي درسـی  برنامهاهداف   يبه مقایسه  ،اندشی ما ایجاد کرده   تهدیدهایی براي نظام آموز   
. شودایران پرداخته میي درسیبرنامهنظریه با اهداف 

نظام جهانیينظریه
نظام آمـوزش و پـرورش   ي درسی برنامهنظام جهانی و اهداف      ياهداف نظریه  يبا مقایسه 

هـا و تأکیـد بـر    نظم و انـضباط در فعالیـت      ایران مشخص شد که این نظریه با تأکید بر رعایت           
امـا  ،ایران شباهت داردي درسیبرنامهموضوع محور با اهداف اخالقی و علمی  ي درسی برنامه

ایـران در توجـه بـه        ي درسی برنامهدر پرتو این نظریه با اهداف        ي درسی برنامهتفاوت اهداف   
هـا  برخی از این شباهت   . ي بود کشی اقتصاد آموزش و بهره   يفعالیت بخش خصوصی در زمینه    

به عنـوان مثـال در   ؛کندها و تهدیدهایی ایجاد میایران فرصت ي درسی برنامهها براي   و تفاوت 
تواند به عنوان یک فرصت مناسب براي نظـام آموزشـی    این نظریه، فعالیت بخش خصوصی می     

تجارت آن اسـت کـه   چون امروزه گرایش دنیاي اقتصاد و    . ایران، مطرح شود   ي درسی برنامهو  
ریزي و اجرا شود که منجر به تولید کـارگران و کارمنـدانی بـا               اي برنامه به گونه  ي درسی برنامه

هـاي دولـت در ایـن زمینـه و          فعالیت بخش خصوصی باعث کاهش هزینـه      . مهارت کافی شود  
زار تـر بـه نیـاز بـا       گـویی سـریع   و پاسـخ   ي درسی برنامهتر در   پذیري بیش ایجاد حالت انعطاف  

ي درسـی  برنامـه ایران تأکیدي است که بـر        ي درسی برنامهاما تهدید این نظریه براي      . گرددمی
کشی اقتصادي بر خالف اصول و موازین اسالمی و عـدم           محور، سوددهی همراه با بهره    موضوع

. تحقق عدالت در توزیع دانش دارد
ایران مورد   ي درسی رنامهبهاست که در نظام آموزشی و       موضوع محور سال   ي درسی برنامه

ریـزي درسـی،    برنامه هاي بزرگی که در دانش    رسد امروزه با پیشرفت   توجه است و به نظر نمی     
زیـرا  ؛شناسی پرورشی و فناوري ایجاد شده است این برنامه کـارایی زیـادي داشـته باشـد        روان

ي، کاهش تلفیق هاي یادگیر محور باعث کاهش تنوع در فرصت     موضوع ي درسی برنامهتأکید بر   
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و در هـم آمیخـتن آن بـا زنـدگی اسـت       ي درسـی  برنامـه ، عدم جذابیت در     ي درسی برنامهدر  
). 1381خلخالی،(

توانـد در  کشی اقتصادي، این هدف تا حـدودي مـی  دهی و بهرهتأکید بر سودياما در زمینه 
وانی داشـته باشـد     ایران مطرح باشد و با اهداف اقتصادي نظام آموزشی ما همخ           ي درسی برنامه

دهی اقتصادي با   اگر سود . اعتقادي ما نشود  -که باعث زیر پا گذاشتن بسیاري از اصول اخالقی        
زیـستی،  سـاده يگرایی، از بین رفتن روحیـه    گرایی، فرد کشی همراه باشد باعث رشد تجمل     بهره

صدقه به   همچنین ممکن است اموري مانند انفاق، زکات، خمس و        . شودمی... گرایی و   مصرف
ي برنامـه فراموشی سپرده شود که این موارد چیزي جز زیـان و ضـرر بـراي نظـام آموزشـی و                   

.اسالمی را دارد، ندارد-پرورش انسان متعهد به اصول اخالقیيموجود ایران، که داعیهدرسی

سیاست جهانیينظریه

ایراني درسیبرنامهاهداف سیاست جهانی باينظریهي درسیبرنامهاهداف يمقایسه.  2جدول 

ينظریهي درسیبرنامهاهداف سیاست جهانیيمبانی نظریه
سیاست جهانی

نظام ي درسیبرنامهاهداف 
آموزشی و پرورش ایران

1

اي جدید است جهانی شدن پدیده
گر که به جاي وجود یک کنش

جهانی ياصلی، فرهنگ جامعه
گري را به مسئولیت و قدرت کنش

.ملت واگذار کرده است-دولت

تمرکز زدایی در نظام -
ي درسیبرنامهآموزشی و 

هاي رقابت ارزشتأکید بر-
ي برنامهالمللی در محوري بین

درسی

ـــــــــ

2

به دلیل فشار ناشی از فرهنگ 
هاي سازي نظامجهانی براي همسان

ملت ناگزیر -زندگی دولت
گردد تا اشکال سازمانی، می

موزشی، محیط زیست و هاي آنظام
حقوق بشر و مانند آن را پذیرا 

.باشد

هاي آموزشی تأکید بر مهارت
بر اساس استانداردهاي فنی و 

المللیاي و بینحرفه

بخشی و ایجاد مهارت-
آمادگی و عالقه جهت اشتغال 

مولد در بخش کشاورزي، 
صنعت و خدمات

شناخت حرفه، مشاغل مولد -
رفع جهت افزایش درآمد ملی، 

بیکاري و وابستگی اقتصادي

شباهت این نظریه بـا     . ایران دارد  ي درسی برنامههایی با اهداف    این نظریه شباهت و تفاوت    
هـاي آموزشـی بـر      ایران تأکیدي است که این نظریه بر یادگیري مهارت         ي درسی برنامهاهداف  
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سیاست جهانی با اهـداف      ياما تفاوت اهداف نظریه    ،اي دارد اساس استانداردهاي فنی و حرفه    
.زدایی داردایران توجهی است که بر تمرکزي درسیبرنامه

گرایــی، عــدم هــاي انجــام شــده در ایــن پــژوهش مــشخص شــد کــه تمرکــز بــا بررســی
و حفـظ وضـعیت موجـود،        ي درسـی  برنامهپذیري، حالت عمومی و یکنواختی در کار        انعطاف

توجـه بـه    ، بـی  تجـویزي و بـسته بـه روي نـوآوري         مقاوم در مقابل نفوذ معلم،       ي درسی برنامه
ي مـشارکت واقعـی    هاي یادگیري مناسب در مدرسه و نـاتوان در ایجـاد زمینـه            طراحی فرصت 

آمـوزان هاي دانـش و اعتالي یادگیريي درسیبرنامهمعلمان و مدارس در تجدید نظر و تحول      
این نظریه بـا تأکیـدي   . شودیایران مشاهده م   ي درسی برنامههاست که در نظام آموزشی و       سال

ي درسـی  برنامـه زدایی دارد فرصتی مناسب را جهت ایجـاد تحـوالت اساسـی در              که بر تمرکز  
). 1386سلسبیلی، (آورد هاي مشهود آن فراهم میمتمرکز ایران، رفع مشکالت و عقب ماندگی

فرهنگ جهانیينظریه
ي برنامـه فرهنـگ جهـانی بـا اهـداف          يدر پرتو نظریـه    ي درسی برنامهاهداف   يبا مقایسه 

توجه بـه سـطوح   :مورد که شامل7رسیم که اهداف این نظریه در    ایران به این نتیجه می     درسی
هـا، خـرده   شناختی و عاطفی، تأکید بر آموزش مداوم، توجـه بـه تفـاوت        يباالي اهداف حیطه  

باشـد بـا اهـداف    آمیـز مـی  بـومی و همزیـستی مـسالمت   -هاي ملـی ها، تأکید بر ارزش   فرهنگ
علمی، اخالقی و فرهنگی ما شباهت دارد و جهانی شدن بـا تأکیـد بـر ایـن اهـداف                     -آموزشی

زیـرا   ؛یش به این اهـداف در عمـل فـراهم آورد          پتواند فرصتی مناسب جهت توجه بیش از        می
و ) 1383شـیخاوندي و منـادي،  (برخی از این اهداف از قبیل ضرورت توجه بـه هویـت ملـی      

، توجـه بـه آمـوزش مـادام العمـر           )1387هاشـمی،   (، توجه بـه صـلح       )1386ران،  صالحی عم (
که در اهداف نظـام    رغم این علی) 1387هاشمی،  (ها  و تأکید بر خرده فرهنگ    ) 1375صباغیان،  (

تـر توجـه    ها کـم  هاي درسی به آن   مدارس و کتاب   ي درسی برنامهآموزشی ما مطرح هستند در      
. شده است

ایران در توجه بـه رویکـرد        ي درسی برنامهفرهنگ جهانی با اهداف      يظریهاما تفاوت اهداف ن   
بـا  . ایـران مـشاهده نـشد   ي درسیبرنامهباشد که توجه به این رویکرد در اهداف        گرایانه می کل

تقویـت انتقـال یـادگیري،      : تلفیقـی از قبیـل     ي درسـی  برنامـه توجه به فواید ذکـر شـده بـراي          
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ایراني درسیبرنامهفرهنگ جهانی با اهداف ينظریهي درسیبرنامهاهداف يمقایسه.  3جدول 

ي درسیبرنامهاهداف فرهنگ جهانیيمبانی نظریه
ایراني درسیبرنامهاهداف فرهنگ جهانیينظریه

1

اي جهانی شدن پدیده
فرهنگی و نو است و 

ملت، فردیت، نظام –دولت
يجهانی و انسانیت جنبه

.یابدمینسبی

أکید و توجه به خرده ت
گراییها، کثرتفرهنگ

احترام به شخصیت افراد يپرورش روحیه-
مختلف و مراعات حقوق مادي و معنوي آنان

شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم و -
جهان با تأکید بر فرهنگ معاصر

2
حاکم شدن روح (همسانی 

کلیت فرهنگی در تحلیل 
)مسائل

توجه به یکپارچگی 
م میان علوم و مفهو
تلفیقیي درسیبرنامه

شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین -
طبیعت به منظور پیشبرد دانش و معرفت 

بشري
نسبی (گرایی نسبیت3

)نگریستن به نظام آموزشی
تأکید بر آموزش 

تعلیم و تربیت مستمريپرورش روحیه-العمرمادام

تأکید بر (محلی سازي 4
)هاي محلیارزش

هاي ملی تأکید بر ارزش
ي برنامهو بومی در 

درسی

گاه ذوق شناخت ادب فارسی به عنوان جلوه-
و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشورو هنر

شناخت فرهنگ و ادب و سنن مطلوب -
اسالمیيجامعه

شناخت تاریخ و فرهنگ تمدن ایران-
ترویج زبان و خط فارسی به عنوان زبان -

ایرانرسمی مشترك مردم
حراست از اموال عمومی يپرورش روحیه-

ي ملیهاو ثروت

توجه به (سازي محلی5
)هویت و عزت افراد

تأکید به هویت و عزت 
نفس یادگیرنده

اعتماد به نفس و استقالل يپرورش روحیه-
شخصیت

شناخت فرهنگ و آداب و سنن ایرانی و -
)هویت ملی و دینی( اسالمی 

قاومت در برابر تبلیغات پرورش روحیه م-
سوء

تأکید بر همزیستی روابط جهانی6
آمیزمسالمت

پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی -
میزآمسالمت

پرورش سعه صدر و تحمل آراء دیگران در -
هابرخورد با اندیشه

7
پویایی درونی جهانی و 

پذیرش اصل تغییر در نظام 
آموزشی

پیشگام شدن براي 
ي برنامهتأکید بر -تغییر

نسبی و درسی
پذیر، چند انعطاف

مهارتی شدن نیروي کار

شناخت پرورش و هدایت استعدادهاي افراد -
در جهت اعتالي فرد و جامعه

يبخشی و ایجاد آمادگی و عالقهمهارت-
اشتغال مولد در بخش کشاورزي، صنعت و 

خدمات
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ط بهتـر بـین معلـم و    امکـان برقـراري ارتبـ   و امختلـف پرورش تفکر انتقادي در تدریس علوم    
ریزان و  تر برنامه ما که بیش   ي درسی برنامهتواند براي نظام آموزشی و      آموز، این هدف می   دانش

اي دارند، به عنوان فرصتی رشتهنگري و دیدگاه میان   کل يمؤلفان آن تعهد کمی نسبت به فلسفه      
). 1381خلخالی،(جدید مطرح باشد

گیريبحث و نتیجه
ها و  و فرصت ) نظام جهانی، سیاست جهانی و فرهنگ جهانی      (در این پژوهش با سه نظریه       

هاي این سه نظریـه     فرصت. ایران آشنا شدیم   ي درسی برنامهتهدیدات این سه نظریه بر اهداف       
اما توجه به این نکته نیز قابل ذکر اسـت کـه             ،بیش از تهدیدها بود    ي درسی برنامهبراي اهداف   

بلکـه بایـد ایـن      . اي کامالً سلبی و یا ایجابی نگریـست       ها و پیامدها به گونه    د به این فرصت   نبای
تري قـرار داد و ابعـاد آن را بهتـر شـناخت تـا بتـوان در       ها را مورد ارزیابی و تحلیل دقیق      پیامد
نیم اولین گام براي نوآوري هم این است که ببی        . هایی ایجاد کرد  نوآوري ي درسی برنامهيزمینه

هاي شناختی،  هاي جسمانی، عقالنی و عاطفی یا به قول بلوم ویژگی         ما به کدام ویژگی    يجامعه
و تحوالت جهانی نیاز دارد تا بتوانـد در زمـان حـال و          هاعاطفی و رفتاري با توجه به پیشرفت      

هـایی کـه    آینده اهداف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق سیاست گذاري            
تر بـه  این کاري است که با توجه بیش. کند، تحقق بخشدمیي درسیبرنامهنظام آموزشی و     در

ریـزان و دانـشمندان     شرایط و مقتضیات کشور و همکاري و مشارکت صـاحب نظـران، برنامـه             
شناسی و متخصصان علوم تربیتی به ویژه آنـان کـه         شناسی، روان هایی مانند اقتصاد، جامعه   رشته

ش آموزش و پرورش، به معناي تجربی آن بـا فلـسفه و فلـسفیدن در ایـن عرصـه                   عالوه بر دان  
امید است که بتوان با اتخاذ تدابیر بـه موقـع و مناسـب از               . آشنایی عمیق دارند قابل انجام است     

.کافی برد و تهدیدات ایجاد شده را کاهش داد و به فرصت تبدیل کرديها بهرهفرصت

پیشنهادهاي تحقیق
مطرح جهـانی شـدن اثـرات    يکه در این پژوهش مشخص شد که سه نظریهبه اینبا توجه   

نظـام آموزشـی مـا دارنـد         ي درسـی  برنامهاي بر اهداف    اقتصادي، سیاسی و فرهنگی بالواسطه    
شود سیاست گـذاران آموزشـی، شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و شـوراي عـالی         پیشنهاد می 
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یـد نظـر کـرده و بـه تـدوین قـوانینی سـازگار بـا                 تجد ي درسـی  برنامـه آموزش و پرورش در     
چرا که نسل جدید نیازمند زیست      . هاي جهانی مطابق با اهداف مطرح شده یاري رسانند        چالش

ي درسیبرنامهدر دنیاي به شدت متغیر و فناورانه است که این آمادگی باید از طریق مدارس و       
:شودتوجه به چند نکته پیشنهاد میايدر راستاي تدارك و تحقق چنین برنامه.ایجاد شود

ــازنگري مجــدد در اهــداف - ــهب ــیش ي درســیبرنام ــدارس و توجــه ب ــه ســنتی م ــر ب ت
.ي درسیبرنامهسازي و تمرکززدایی در خصوصی

هـاي نـوین   گیـري از روش هاي ناب و ملی بـا بهـره  ها و خرده فرهنگ شناساندن فرهنگ  -
.اطالع رسانی

در سـازماندهی اهـداف     ) چند موضوعی، بین موضوعی   (تلفیقی  تر بر رویکرد    تأکید بیش  -
.ي درسیبرنامه
در ) اقتصادي، سیاسی، و فرهنگی   (با رویکردهاي مختلف     ي درسی برنامهبررسی تطبیقی    -

.گیري از تجارب این کشورهاکشورهاي مختلف و بهره

هاي تحقیقمحدودیت
توان نیز مواجه بود که از جمله می     هاییاین پژوهش مانند هر پژوهش دیگري با محدودیت       

:به موارد زیر اشاره کرد
يجهـانی شـدن و برنامـه       يپژوهش حاضر در دو حوزه    : گسترده بودن قلمرو پژوهش    -1

جهانی شـدن    يدر حوزه . درسی صورت گرفت که قلمرو مطالعات هر مورد بسیار متنوع است          
و کار داشت   سر) اد، سیاست و فرهنگ   جهانی شدن اقتص  (پژوهشگر با ابعاد مختلف این پدیده       

گـسترده در ابعـاد ذکـر    يکه بحث و بررسی این ابعاد نیاز به داشتن درك کامل و دقیق، مطالعه   
يشده و بررسی اثرات مختلف این ابعاد بر روي یکدیگر در جامعـه، نظـام آموزشـی و برنامـه         

هاي قابـل بررسـی و آشـنا        هدرسی نیز به علت تنوع حیط      يبرنامه يدر حوزه . درسی را داشت  
يدرسـی، طراحـی برنامـه      يبه صـورت اهـداف برنامـه      درسی   يبراي دست اندرکاران برنامه   

یادگیري و سـازماندهی محتـوا   -درسی، راهبردهاي یاددهی يبرنامه يدرسی، ارزشیابی و اجرا   
ـ            و درهم تنیده بودن این حیطه      بـه طـور     .ودها تعیین مرز و حدود هر یک عمالً بسیار دشـوار ب

هـا پیونـد نزدیکـی      درسی که مورد بررسی این پژوهش بود با سایر حیطه          يمثال اهداف برنامه  
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هاي دیگر را نیـز تـا حـدودي مـورد مطالعـه قـرار           بایست حیطه رو پژوهشگر می  از این . داشت
. شدداد و این کار باعث صرف وقت و زمان زیادي میمی

درسی نظـام آمـوزش و پـرورش         ياهداف برنامه : درسیيگسترده بودن اهداف برنامه    -2
) اخالقی، اعتقادي، اقتصادي، زیـستی، سیاسـی و فرهنگـی         (ایران متنوع بود و در ابعاد مختلف        

هاي خاص خود را داشتند که بررسی اثرات        بنديمطرح بود که هر کدام از این اهداف نیز دسته         
توانند به عنوان موضـوع پژوهـشی       ه خود می  ک(ها  بنديجهانی شدن روي هر کدام از این دسته       

هـا زمینه آوري اطالعات و مطالعات گسترده و عمیق در این        نیاز به جمع  ) جدیدي مطرح باشند  
.داشت
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