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مقدمه
بعد اجتماعی، ها در چهارپردازيدارد لکن بیشتر نظریهمختلفی، ابعاد 1جهانی شدن

جهانی ،بعد اجتماعیه بناظرهاي نظریه. گرفته استصورتفرهنگی سیاسی، اقتصادي و
، 2و لوهمان؛ پارسنز، کر، دانلپ، هاربیسندانندمیفرایند یکپارچه شدن جهانراشدن
آنسیاسی دوم، به بعد ي هدست؛ )36-38صص،1386گل محمدي، (انداین دستهپردازاننظریه

ي همانند نظریدهند؛ میاهمیتفرایند جهانی شدن جایگاه دولت دربه نقش وواندپرداخته
تحت ودارنده آن توجسوم، به بعد اقتصادي ي هدست؛ )40ص،همان(3و روزنابرتن، بول

را4والرشتاینودانند؛ سمیرامینمیصاد را زیربناي جهانی شدناقت،سوسیالیسمهاي آموزهتأثیر
ناظر هاي نظریهچهارم، ي هدست). 35-40صص،1388عاملی،(در این گروه جاي دادتوانمی

جهانی شدن را به ابعاد سیاسی و اقتصادي زیاد توجه کهبعد فرهنگی جهانی شدن استهب
مک لوهان، تاملینسون، گیدنز و افرادي مانند ؛ بخشندمیرهنگ محوریتسته، به فناپسند دان
). 42- 45صص،1386گل محمدي،(اندجزء این دسته5رابرتسون

ي همشترکی است که جنباصول کلّی و، چارچوب کالن و6درسی ملّیي هسند برنام
عین حفظ درو ) 389ص،1387عصاره و آقازاده،در، نقل 1989، 7بچر(گرایانه داردهدایت

در. دهدمیچند فرهنگی نیز پاسخومتکثّري ه، به نیازهاي واقعی یک جامعوحدت ملّی جامعه
سند طرح 1384اسفند دهد، ازمیري را پوششمتکثّي هپرورش ایران که جامعنظام آموزش و

وینتدو،پرورششوراي عالی آموزش ودر،آنپس ازتصویب و،ملّیدرسی ي هبرنام
شوراي ي هدبیرخان(استآن براي اجرا آماده شدهسوم نگاشت1389اردیبهشتدر،سرانجام

.)7-8صص،1389، عالی وزارت آموزش و پرورش
زاده قمصريصادق؛انجام گرفته استنگاشت سومباب هایی درپژوهشآن، پس از

بنیان نظري تحول راهبردي در «سند از لحاظ سازگاري آن با مفادنقد اینبه بررسی و)1389(

1- Globalization
2- Parsons, Kerr, Dunlup, Harbison, & Luhman
3- Burton, Bull, & Rosenau
4- S.Amin & Wallerstein
5- McLuhan, Tomlinson, Giddens, & Robertson
6- National Curriculum Document
7- Becher
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که مؤلّفان است پرداخته و نشان داده »نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایران
از منظر)1389(حسنی محمد.اندتوجه بودهموارد نسبت به مضامین آن بیرخی سند در ب

ابتکار در به رغمکه کندمیبیانوبه بررسی و نقد سند پرداخته گذاريالگوي هدف
. داردوجود ها ناسازگاري بیرونی و درونی ، در برخی بخشايآرایه/هرمیروشکارگیري هب

زدایی و تلفیق مورد نقد قرار درسی ملّی را از دو منظر تمرکزي هسند برنام) 1389(مهرمحمدي
تی ایرانتربیي ههاي واقعی جامعبه نیازراي پاسخگوییسند باین کند که میداده و پیشنهاد

ي هبه اقتضائات اجرایی برنام) 1389(صابريوپور موسی.این دو مؤلّفه بهره گیردباید از
آنچه .اندتوجه بودهجهانی بیي هبه تجربآن متولیان کهاند گرفتهنتیجه ودارندنظردرسی ملّی 

ي هسند برنامنگاشت سومي هرابطباب ، فقدان پژوهش دردریافتتوان میاین مطالعاتاز 
ي هاساس ایدبرکوشد میهمطالعاین . استبا جهانی شدنایرانجمهوري اسالمیدرسی ملّی

ي همرحلارزشیابی سند درتا درنمایداین کاستی را برطرف شدن رابرتسون محلی-جهان
. شوداجرا کمکی به بانیان امر

هدف تحقیق
درسی ملّی جمهـوري اسـالمی   ي هند برنامسنگاشت سوم هدف این مطالعه، بررسی و نقد  

.محلی شدن رابرتسون است-جهاني هایدایران با تکیه بر

پرسش تحقیق
جهانی و امر محلـی     امر ،درسی ملّی جمهوري اسالمی ایران    ي  هسند برنام نگاشت سوم   آیا  

چرا؟؟نظر داردمحلیامربه بیشترداده است یا با هم مورد توجه قراررا 

حقیقروش ت
انتقـادي اسـتفاده شـده    -تحلیل مفهومی، اسـتنتاج و توصـیفی       این مطالعه، از سه روش    در

ي هچون جهانی شدن، جهان محلی شـدن، برنامـ        ، مفاهیم نظري مقاله     اولازطریق روش   . است
از ،مدو بـا اسـتفاده از روش     .اندگرفتهدرسی ملّی مورد تحلیل قرار    ي  هدرسی ملّی و سند برنام    

دلی مطلـوب بـراي       محلی شدن رابرتسون به عنوان یک مبناي جامعه        -جهانيهاید شناختی، مـ
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و نقـد   توصـیف    ،براي بررسـی   مسوسرانجام، روش    .گرددمی استنتاجدرسی  ي  هبرنامي  هحوز
درسی ملّی جمهوري اسـالمی ایـران       ي  هتاریخ نظام آموزشی ایران و سومین نگاشت سند برنام        

.ستگرفته شده اکاربه

جهانی شدن از دید رابرتسونو تاریخ تعریف 
هم فشرده شدن جهان و تراکم آگـاهی  در: کندجهانی شدن را چنین تعریف می     ،  رابرتسون

این تعریف، بر دو وجه عینـی و        ). 35ص،1385رابرتسون،  (نسبت به جهان به عنوان یک کل      
مرکز بر عنـصر ذهنـی و آگـاهی         ، ت تعاریفبا دیگر  آنتفاوت  ی شدن تأکید دارد و      ذهنی جهان 

.است
از اوایل قرن پـانزدهم تـا       (1نطفگی -1: داندمی پنج مرحله  راشدن  جهانیروند  رابرتسون،  

2آغـاز -2.؛ آغاز رشد اجتماعات ملّی و نزول نظام ورا ملّی قرون وسـطی   )قرن هجدهم ي  هنیم

ـ    )1870ي  هقرن هجدهم تا ده   ي  هاز نیم (شدن  جهانی دولـت واحـد   ي هه ایـد ؛ گرایش شـدید ب
تبدیل شـدن  ؛ )1920تا 1870از(3خیزش-3.المللیروابط رسمی بیني  هتبلور انگار  و همگن
ي هپیشین به قالبی واحد شامل چهار مرجع جوامع ملی، فـرد، جامعـ    يکنندههاي جهانی گرایش

؛ )1960ي هاخر دهـ تا او1920ي هدهي هاز نیم(4مبارزه براي هژمونی-4. الملل و نوع بشر   بین
ت  یـا  بالتکلیفی  -5.شدنط جهانی منازعه و جنگ بر سر وضعیت مسلّ       از اواخـر  (5عـدم قطعیـ

1960ي  هنسبت به جهان در اواخر ده      باال گرفتن آگاهی  و )1990ي  هتا اوایل ده   1960ي  هده
).131-132صص،همان(

جهانی شدن رابرتسوني هنظری
اساسـی  هاي  فهمؤلّاست که براي فهم آن،      جامعی  ي  هنظری،جهانی شدن رابرتسون  ي  هنظری

:گرفتدخواهزیر مورد بررسی قرار
رابرتـسون و   (دهـد می جهانی شدن اهمیت  وجوه فرهنگی   به  رابرتسون،  :محوري فرهنگ

1- Germinal
2- Incipient
3- Take off
4- Struggle for Hegemony
5- Uncertainty
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شـدن و ابـزار فهـم آن       هاي جهـانی  فرهنگ را یکی از نشانه     وي). 63ص،1388،  1ندکرحق خُ 
ت، فرهنگ اسـت    یکی از وجوه هوی    و ت ارتباط دارد  هویي  هشدن با مسأل  نیجها چون ؛داندمی

).275-277صص،1386سلیمی، (دارداهمیت نیز شدن فرهنگ پس جهانی
بـا تأکیـد بـر      ،  یشـدن فرهنگـ   اي از نظریات مربوط به جهانی     پاره: خاص -دیالکتیک عام 
مبـارك جهـانی را امـري      ي  هاي عام فرهنگـی جوامـع، حـضور در عرصـ          هاشتراکات و ویژگی  

ورزنـد کـه    ارا و امـر جهـانی تأکیـد مـی         مـد  ،تعامل، تـساهل   وحدت، بر این نظریات . دانندمی
و بـا  آورنـد مـی به شمارشدن را تهدید ، جهانیدیگراي پارهدر مقابل،  . معروفند»2گرایانعام«به

و مت، خلـوص فرهنگـی      ر، تفاوت، مقاو  این دسته، بر تکثّ   . کنندتدافعی برخورد می   شکلآن به   
-147صصـ  ،1386محمـدي،   گـل (معروفنـد  »3گرایانخاص«فشارند که به    امر محلی پاي می   

اند، رابرتسون راهی میانـه و  پیش گرفتهدر راه افرط و تفریط را گروهکه این دو    در حالی ).127
کیا، وسعیدي  (معتقد است  4خاص -به دیالکتیک دو وجهی عام    موضعی اعتدالی اتخاذ کرده و      

»و انسجام هر دو توجه کامـل کنـیم    باید هم به خاص و تفاوت و هم به عام         «؛)92ص ،1385
داند بلکـه آن  خاص نمینه تنها امر عام را تهدیدي براي امر    وي).213ص،  1385رابرتسون،  (

یردپذنمی، دانندمی سازشدن را فرایندي همگن   تصوراتی که جهانی   و دانستهخاصرا مقوم امر    
).62ص،1388ندکر، رابرتسون و حق خُ(

ورزد، مهـري   که به شـرق و دیـن بـی         ايیشناسرابرتسون با جامعه  :ه به شرق و دین    توج
شناسی تـاریخی  جامعه-1: داندمیدو بخشراشناسی تاریخی جامعه وي. شدیداً مخالف است  

گیـرد و در آن، غـرب و        مـی  هاي هگل، مارکس، وبر و والرشتاین نشأت      کالسیک که از اندیشه   
شناسی تاریخی جدید که ریشه در افکار جامعه-2.آمریکا در متن قرار دارند و شرق در حاشیه     

ــسون  ــون تامپ ــسانی چ ــشمند5ک ــاو اندی ــرب   1960ی یان آمریک ــه در آن غ ــد دارد ک ــه بع ب
و  دارددوم تعلّق   ي  هرابرتسون به دست   ).2-1ص   ،2007رابرتسون،  (است   زدایی شده محوریت

وارد شوندگان متأخر به فرایند مدرن       اننخست، آن  مند است؛ هبه جوامع شرقی عالق   به سه دلیل  
انسرانجام، آن . اندکار داشته وبا مفهوم دین رایج در غرب سر      هر کدام  اندوم، آن . ندهست شدن

1- Haque Khondker
2- Universalists
3- Particularists
4- Universal  - Particular
5- Thompson
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،1992ت، گـار (هـستند باورهـاي دینـی   و هابی با اندیشه  داراي تاریخ بلندي از سازگاري ترکی     
را برخـوردار از    دین  قایل است و     میانهي  هرابرتسون براي دین، نقش حلق    همچنین،  ). 298ص

همـان، ص   (دهـد که افراد و جوامع ملّی را به نظم جهانی پیوند می           داندمی راهبردهاي متنوعی 
جهـانی شـدن ایفـا      جذب یا دفع  نقشی است که آن در    ناشی از به دین بیشتر   اوگرایش  .)300
.کندمی

اي از نظریـات مربـوط بـه        رابرتـسون بـرخالف پـاره     : شدن، غربی شـدن نیـست     جهانی
، انددانسته... مک دونالدي شدن وی شدن و یشدن که آن را معادل با غربی شدن، آمریکا       جهانی

یافتگی را تغییر داده است و تقسیم جهـان بـه    معیار توسعه  ،شدنجهانیي  همعتقد است که نظری   
برخالف دیدگاه رایج، مدرن شدن این نیست که همان راهـی را         . تابدوم و سوم را برنمی    اول، د 

پردازانـی کـه چنـین    نظریـه .، دیگر جوامع نیز باید بپیمایند که غرب براي توسعه یافتگی پیموده     
در واقـع  و-در عـین تـصدیق  «؛انداند، تفسیري جبري و مکانیستی از جهان ارائه داده        اندیشیده

رو، هاي ساختاري خود اسـت و از ایـن        اینکه نظام جهانی درون اجتماعی داراي ویژگی       -دتأکی
هـاي  همچنـان کـه تحـت محـدودیت       (کنندها و قیود جهانی عمل می     جوامع تحت محدودیت  

هـاي تغییـر    گیـري از انتخـاب در جهـت     قـوي  ي، همچنین باور بر این است که عنصر       )درونی
سـیر باید گفت که ). 38ص،1987رابرتسون، (»وجود داردشکال درگیري جهانیاجتماعی و اَ 

غرب و آمریکا شروع شده است و مـوج دوم   از  ،موج اول آن   :است داشتهدو موج   شدنجهانی
. مبدأ ندارد بلکه مبتنی بر نوعی مشارکت جهانی و درهـم تنیـدگی تجـارب جوامـع اسـت                   ،آن

غرب آغاز شد اما باید اذعان کرد که بـه آن           شدن از   که موج اول جهانی    پذیرفتتوان  گرچه می 
سخن گفتن از مبـدأ و  ،تبدیل کرده است و در فضارا به فضاشدن، مکانجهانی. منتهی نگردید 

.معناستانتها بی

محلی شدن-شدن تا جهاناز جهانی
شـدن گـشته    ، جهان وارد ششمین مرحله از جهانی      2000از سال    معتقد است که  رابرتسون  

باشـد جهـانی مـی    -امـر محلـی   ي  هتنیدگی یا تلفیق فزاینـد    همآن در ي  هاساساً مشخّص است که   
رابرتــسون بــه پــنج مرحلــه از تــاریخ ؛ یعنــی)169ص،ب2007، و رابرتــسون1گیولیــانوتی(

1- Giulianotti
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. دهـد محلـی شـدن مـی      -، عنـوان جهـان    به این مرحلـه    ودیگري افزود   ي  هشدن، مرحل جهانی
هـایی اسـت   اساساً برخاسته از ضـعف «:اظهار کرده است افزودگیدلیل این ي  هدربار رابرتسون

بـه ویـژه    . خورنـد شدن به چـشم مـی     که به اعتقاد من در اکثر موارد در کاربرد اصطالح جهانی          
شـدن را در قالـب تنـشی    جهـانی يعیم بـر آن بـوده تـا از آن گرایـشی فراتـر روم کـه ایـده        س

).232ص،1388رابرتسون، (»کندیمحلی شدن طرح ميناپذیر با ایدهاجتناب

محلی شدن-شناسی جهانواژه
لحـاظ  اسـت کـه از       dochakukaمحلی شدن برگرفته از اصطالح ژاپنـی         -جهاني  هواژ

یا بنابر اصـطالحات  »1محلی شدن جهانی«لحاظ اصطالحیازلغوي، زیستن در زمین خویش و  
ـ          اسـت هـاي خـاص فرهنگـی       ا ذائقـه  بازارخُرد، سازگار کردن محصوالت و خدمات جهـانی ب

تجـارت اسـت   ي هاین واژه، حوزي هبستر اولی). 134ص،الف2007، و رابرتسونگیولیانوتی(
ایـن  «). 168ص،ب2007، و رابرتـسون گیولیـانوتی (گـردد  برمـی 1980ي هکه به اواخر دهـ 

بین عالمـان   در  : است مطرح شده عام علوم اجتماعی    ي  هاصطالح به لحاظ مفهومی در دو حوز      
فرهنگی علوم اجتماعی که اساساً توسط رابرتـسون وضـع شـده اسـت و در بـین اقتـصاددانان                    

).همان(»وضع شده است2دانان انتقادي که به ویژه توسط اسوینگدوسیاسی و جغرافی

محلی شدن-جهاني هاید
.اسـت ماعی  کثرت، ذات حیات اجت    -1: ازعبارتند  محلی شدن  -هاي محوري جهان  گزاره

ی از  یاستقالل تـاریخ و فرهنـگ، معنـا        -3.سازدها را نابود نمی   تفاوتي  هشدن هم جهانی -2
هـا،  آنهـا را بـه عنـوان فرهنـگ    که مـا  بخشد اعم از اینم میهاي مردیگانگی را به تجارب گروه    
اي اسـت کـه ایـن تـرس را از بـین           محلی شدن اندیشه   -جهان -4.جوامع یا ملل تعریف کنیم    

-جهـان -5.کنـد هـا را نـابود و محـو مـی    تفاوتيشدن همچون موجی همه برد که جهانی  می
از جهـان   دهد بلکه یک فهم اساساً تاریخی     جهانی فارغ از تعارض را نمی     ي  همحلی شدن، وعد  

). 5ص ،2004حق خندکر، (دهدمیارائه

1- Global Localization
2- Swyngedouw
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قـرار در کنار هم را دو امر جهانی و محلیکه استیهماهنگترکیب،محلی شدن-جهان
اي جهـت زمینـه   » جهـان واقعـی   «هـاي   محلی شدن را براي اشاره به تالش       -ما جهان «دهد؛می

»فهمـیم بـا توجـه بـه فرهنـگ محلـی مـی      هاي جهانی یـا بـزرگ کـردن فراینـدها           کردن پدیده 
هـاي جهـانی و   محلی شـدن، پدیـده  -در جهان. )169ص ،ب2007گیولیانوتی و رابرتسون،    (

ی یاز سو  .گرددو جذب می   ، بازسازي خاصي  هجامعی  ارزشی و فرهنگ  ي  هب با ذائق  عام متناس 
جهـانی بـسط   عـام و  هـاي  انگـاره و مـشترك  تجـارب محلی و خاص منطبق با  ي  هدیگر، پدید 

شـکل و ساختارشـان   ،یابند، به لحاظ وجـود جوامعی که به شکل ملّی سازمان می یابد؛ مثالً، می
وحـدت  ي هیا مفروضـات نهفتـه در پـس ایـد          ندشومحلی ناشی می  مافوق   هايعمدتاً از کنش  
در بـاب    آفریقائیـان ته از تجربه و خاطره و عقایـد غیر        برگرفاي  اندازهتا  آفریقا   ينژادي اتحادیه 

توانـد  گستر احیاي دینی یا قومی میهاي جهانظهور جنبش،همچنین. آفریقا و مردمان آن است  
ها، اعمال و نهادهـاي محلـی تلقّـی شـود         ا جهانی کردن اندیشه   گردانیدن خاص ی  عامي  هبه مثاب 

). 4ص ،2004حق خندکر، و225-229صص،1388رابرتسون، (

درسـی  ي همحلی شدن رابرتسون و تعلیم و تربیت به طور عام و برنام-جهاني  هاید
به طور خاص

بعـد  و ایـن  اردمحلّـی شـدن د  -به جهـان فرهنگی رابرتسون، دیدگاهی که گفته شد،   چنان
ص،  1387عصاره و آقازاده،    (استترین بعد از نظر تأثیرگذاري بر نظام آموزش و پرورش           مهم
شریعتمداري، (باشدفی چون انتقال، انتقاد و بسط فرهنگ  یاگر تعلیم و تربیت داراي وظا     ). 388

فرهنگـی  ي  هرو، میـان خصیـص    ایـن از.کـار دارد  وبا فرهنگ سـر   پس  ) 47-51صص،1381
شـایان ذکـر    . وجود دارد محلی شدن رابرتسون و فرهنگی بودن تعلیم و تربیت، قرابت            -جهان

ا                است که    لین و آخرین تعریـف نیـست امـریـف  مهمتـرین تع  این تعریف از تعلیم و تربیت، او
هـاي  از راه اسـت کـه آدمـی در زنـدگی           »رفتارهاییي  هکلی«معنا، شامل   این  درفرهنگ،  .است

. فرهنگ جهانی هم  و  گیرد  میبررا در فرهنگ محلی   هم و)28، ص همان(دآموزمی گوناگون
زیـرا  ؛داشتن با فرهنگ و موظّف بودن به حفـظ و انتقـال آن یکـی نیـست              کاروسر ،همچنین

بـر عـالوه  .داشته باشد، اما آن را تغییر دهد     کاروتعلیم و تربیت با فرهنگ سر      ممکن است که  
سـوي از. دهـد را نـشان مـی  هانی و بومی    درهم تنیدگی امر ج   ،دنش محلی -جهاني  هایداین،  
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تعلیم «، امکان سخن گفتن از      بررسی شود »تربیتی درون«تربیت با رویکردي    تعلیم و دیگر، اگر 
).417-418صص،1387مهرمحمدي،(قابل پیگیري استنیز»تربیت جهانی و بومیو

ـ     اي فر هآن ارزش . هم از این امر مستثنی نیست      درسیي  هبرنام ي ههنگی جامعـه را بـه مثاب
. ی در خدمت یادگیرندگان قرار داده تا در فراینـد فرهنگـی شـدن مـشارکت نماینـد                 یاهفرصت

این، با توجه بـه     عالوه بر . خویشاوندي دارد درسی نیز ي  همحلی شدن با برنام    -بنابراین، جهان 
درسـی  ي  هبرنامـ تـوان از  مـی  ی شـدن  محل -جهاني  هبومیِ اید جهانی و امر  درهم تنیدگی امر  
مطالعـه قـراردهیم   مـورد  رویکـرد درون تربیتـی    آن را بـا   اگـر  ،سخن گفت زجهانی و بومی نی   

). انهم(

یدرسی ملّي هسند برنام
و یافتـه رواج 1980ي هاز دهـ کـه ی استدرسی ملّي  هدرسی، برنام ي  هبرنامانواع  یکی از 
ي هیـک برنامـ  «. انـد دهکـر آن  به طراحی و اجـراي       اقدام... و، استرالیا، ولز  انگلستانکشورهاي  

ان خواهد کودکـ  کند که یک جامعه می    ها و فهمی را معین می     دانش، مهارت ي  هدرسی ملی، بدن  
بـراي معتبـر   ایـن برنامـه   ). house of commons ،2009(»و جوانانش آنها را تجربه کننـد 

متفـاوت  ،جوامع ملی مختلف  در  ص شده و    در یک فضا و شرایط محلی آزمایش و مشخ         بودن
). 399ص،1387، میرشاه جعفري و شریف،فرشایسته(است
سند،  1داوکینز.داننددرسی ملّی می  ي  هسند برنام  غیر از درسی ملّی را    ي  هبرنام ،تخصصانم
هـاي  ا در حـوزه   ي تعیین محتـو   هاداند که مالك  می جامعهدرسی  ي  هرچوب عمومی برنام  را چا 

طراحـی  ب  درسی و چارچو  ي  هق اهداف برنام  ي ارزیابی میزان تحقّ   هاتلف موضوعی، مالك  مخ
ي هعقیـده اسـت؛ برنامـ     بـا داوکینـز هـم      نیزبچر  . دکنفراهم می را آموزشیهاي درسی و  برنامه

ي هبرنامـ ؛  گرایانـه دارد  هـدایت ي  هکه سند جنب  تجویزي دارد درحالی  ي  هنبصرفاً ج  ی،درسی ملّ 
بـه عنـوان چـارچوب   کـه سـند    شـود درحـالی   نظر گرفته می  امون در از مرکز به پیر   ی  درسی ملّ 

پـذیر  ناشـود کـه بـا الزامـات اجتنـاب     مـی هاي درسی در سطح جامعه تلقـی مشترك بین برنامه  
گـرایش بـه طراحـی      ).389ص،1387عـصاره و آقـازاده،      (درسی ملی همراه نیـست    ي  هبرنام
هـاي درسـی    که منجر به استانداردسـازي برنامـه       استایی  نوعی تمرکزگر  ،یدرسی ملّ ي  هبرنام

1- Dawkins
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ملـی و  ي هسـطح جامعـ   زمینه را براي تحقق انطباق متقابل در        سند  که تدوین   در حالی  گرددمی
صصـ ،1387عصاره و آقازاده، درنقل ،1995،برديو  1994،  1اسمایل(سازدمی محلی فراهم 

390-389( .

محلی شدن-جهاني هی به مثابدرسی ملّي هسند برنام
مطـرح  ت، این سـؤاال داردگرایانههدایتي هی جنب درسی مل ي  هسند برنام  توجه به اینکه  با

چـه  از  ؟  کنـد را حفـظ     ویژگـی این  داشته باشد تا بتواند     باید  ياگیريچه جهت آنشود که   می
محلی -جهاني  هایدمبناي   بر فتد؟درسی ملّی نی  ي  هبرنام معایبدام  ه  مدلی باید پیروي کند تا ب     

تنها یکی از آنها مطلـوب  کهاستنتاج کرددرسی ملّی  ي  هسند برنام  برايتوان سه مدل    ، می شدن
:است

درسی ملّی به امـر عـام، جهـانی و       ي  ه، سند برنام  آندر   که دارد شهرتی  یگرا، به عام  یاول
نسبت  یعنی؛است گرایانه، مطلق از دانش این سند   تلقّی  . نمایدمیانسانی توجه   مشترك  تجارب  
جهـان شـمول    هـاي   قوانین و نظریه  است و بیشتر بر   مهرو موارد خاص و جزئی بی     ها  به نمونه 

فرهنگـی  ي  هزیرا به امر محلـی و خـاص و تجـارب ویـژ             ؛این مدل قابل نقد است    . تأکید دارد 
یک جامعـه  یاو در مکان و زمان خاص و محدودي     ندعناصري که جهان شمول نیست     وجوامع  

ـ    . است ییگرامدل دوم، خاص   .توجه است ، بی کاربرد دارد فرهنگ خاص    و ي هسندي که بر پای
گـر فرهنـگ ملّـی و    امر جهانی را انهدام    و کندتأکید می  امر محلی برشود،  این مدل طراحی می   

تـاریخ و سـنن     ملّـی،   هاي فرهنگـی و   بر ویژگی بنابراین، براي مقابله با آن      . داندمی قومی خود 
؛گرایانه اسـت تلقّی این نوع سند از دانش، نسبی      . ورزدمی تأکیدی و خلوص فرهنگی خود      محلّ

ی            ها، تجارب و انگاره   گزارهبر مفاهیم،   چون   هایی استوار است که تنها در مکـان و زمـان خاصـ
دیگـر ي  هبه جامعـ  اي  بلکه ازجامعه  توان آنها را جهان شمول و ثابت دانست       است و نمی  معتبر

زیـرا بـه امـر عـام و جهـانی و             ؛دل نیز قابل نقد اسـت     این م . کند و متغیر است   می تفاوت پیدا 
ه کنـد، آن را در مقـام دومـین و تبعـی قـرار         دستاوردهاي بشري توجه نمی    کند و اگر هم توجـ

اشـد، سندي که مبتنی بر این مدل ب. داردشهرتی یگراخاص -ییگرامدل سوم، به عام   . دهدمی
هـاي  و مؤلّفه مطلق، عام و جهان شمول است و هم شامل عناصر         هاي  مؤلّفههم شامل عناصر و   

1- Smylie



15...درسی ملّی جمهوري اسالمی ایرانيهبررسی و نقد نگاشت سوم سند برنام

به عام گردانیدن خاص و خاص گردانیدن عام بـسیار وقـع           آن. نسبی، محدود به بوم و فرهنگ     
بر نه صرفاً    ،کنداي فرهنگی جامعه تلقّی می    هگر تفاوت و ارزش   جهانی را انهدام  نه امر    ؛نهدمی

در .شـود تلقّـی مـی   »محلی -جهان«اي  بنابراین، این نوع سند بسان پدیده     . امر خاص تکیه دارد   
برخـوردار  خاص   ومحلی است زیرا از تجارب و عناصر عام          -این سند، دانش نیز امري جهان     

هايزیرا هم ضعف   ؛ل باشد، مطلوب است   دسندي که مبتنی بر این م     از دید این مطالعه،     . است
.ماستي هزمانوضعیتقبلی را ندارد و هم متناسب و منطبق با ويالگدو 

ـ  ي  هسند برنام نگاشت سوم   بررسی و نقد     ایـران و  جمهـوري اسـالمی  یدرسـی ملّ
نسبت آن با مدل مطلوب 
نظام آموزشی پیش از: بوده استهداراي دو دورمشروطه به بعد، نظام آموزشی ایران، از
هردکمیتغذیهنظام ارزشی غرباول، ازي هدور؛آنپس ازران وانقالب جمهوري اسالمی ای

هیأت مشاوران ماوراء «، گزارش عاشاهد این اد. بوداستوارآنهاي بینی و فلسفهجهانبرو
در راضعف سازمان فرهنگی ایرانتعلیم و تربیت ایران است که وضعیت ي هباردر»بحار
طوسی، (استدانستهري از سیستم فرهنگی فرانسه گیو سرمشقتعلیم و تربیتي هفلسف

نداهدانستهابحران نظام ارزشتعلیم و تربیت رابحران همگران ایرانیتحلیل). 24ص،1340
با رسوخ ). 19ص،1367بنیادي نظام آموزش و پرورش، شوراي تغییردر، نقل 1340راسخ، (

ردید نسبت به ضرورت، امکان، کارآمدي و ت«نظام آموزشی، بینی غرب درجهاننظام ارزشی و
ن موقع ولی به هماازتربیت جدید نیزهمچنین، انتقاد از. شدمیجامعیت تربیت دینی اظهار

). 11ص،1384علم الهدي، (»تدریج جریان یافت
بنابراین،. کردمینظام آموزشی جدیدي را اقتضا، 1357بهمن درانقالب اسالمیظهور

. تربیتی شدالن سیاسی وومسؤاساسیمشغولیدل،»تحول بنیادین نظام آموزشیوتغییر«طرح
تدوین این طرح بود آغازي ه، نقط1358بیستم تیرماه تعلیم و تربیت دري هپیرامون فلسفبحث 
شوراي عالی آموزش و پرورش، ستاد انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، سپس

یا اصالح نظام آموزشی و ش و پرورش، شوراي تغییرریزي آموزشوراي مشترك برنامه
تغییر و تحول بنیادین ي هکمیسیون آموزش و پرورش مجلس شوراي اسالمی، همگی به مسأل

بنیادي نظام آموزش وشوراي تغییر(توفیق چندانی عاید نگشتاامنظام آموزشی پرداختند
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پنجاه و ي هبراساس مصوب،13/12/1364درتاریخ کهاینتا ) 29- 33صص،1367پرورش، 
شورا به صورت جدي . بنیادي نظام آموزش و پرورش تشکیل شدنهمین جلسه، شوراي تغییر

، نگاشت نهایی طرح کلیات نظام آموزش وآنحاصل کهشددست به کار1365سال از
هابا تدوین این طرح، اهداف، اصول، روش.بود1367پرورش جمهوري اسالمی ایران درسال 

و ها اسالمی کردن برنامه«، دیگره بیان ب.اسالمی به خود گرفتي هصبغو محتواي تربیتی، 
گیري جمهوري اسالمی نوعی گسست مهم نسبت به سمتي هدورمحتواي دروس در

).730ص،1378پیوندي، (»رودنظام آموزشی به شمارمیي هگذشت
ازعبارت بودندکهبودروهروبيجدي هاچالشکاستی ونظام آموزشی بااما باز

به مقتضیات توجهی کمي اسالمی و تعالیم تربیتی اسالم،هاهماهنگی نسبی با مبانی و ارزشنا
گویی مناسب به نیازهاي پاسخاسالمی ایران، ضعف و ناتوانی دري هفرهنگی و ملی جامع

رهنگی جامعه، نبود ي فهابخشفردي و اجتماعی متربیان، فقدان تعامل اثربخش با سایر
سونگري و اعمال اجرا و دچارشدن به یکریزي وبرنامهگذاري، فرآیند سیاستنگري درجامع

ي اصالحیهامیان کوششارتباط معنادار سویی وحتی صوري، فقدان هماصالحات جزیی و
هايبرنامهوهاسیاستبین آشکاروجود ناهماهنگینتیجه دروصورت پذیرفته با یکدیگر

و هاارتباط مشخص با سیاستي مختلف و ضعف هاو زماني گوناگونهابخشاصالحی در
شوراي عالی ي هدبیرخان(اندازي درازمدتچشمدرکشوريجانبههمهي هتوسعي هاآرمان

هااین چالششود که میبا توجه به مباحث پیشین، آشکار).ض،1389آموزش و پرورش، 
فرهنگی برآمده از مبانی ارزشی وري کالن و مدون فلسفی و نظريِگینبود یک جهتریشه در

اي دورهو هم بودیمران دارد که هم قبل از انقالب جمهوري اسالمی ایران شاهد آن ایي هجامع
.بعد ازآن

انقالب رهبر. دشتحول بنیادي نظام آموزشیوتغییري هدوباراحیاي سبب هااین چالش
راستاي در. خواند»ضرورت«، تحول بنیادي نظام آموزشی را 1385سال اسالمی ایران حوالی

طرح تدوین سند ملّی آموزش «وشدندبسیج نهادها ارت آموزش و پرورش و سایراین پیام، وز
نظام تربیت رسمی بنیان نظري تحول راهبردي در«، بخشدر این راستا. تصویب شد»پرورشو

تربیت ي هعرضه کرد، به تبیین فلسف1389اردیبهشت درکه نگاشت نهایی خود را،»و عمومی
متون اسالمی ارزشی برآمده ازفلسفی وهاي توانست گزارهپرداخت وجمهوري اسالمی ایران
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جمهوري اسالمی درسی ملّی ي هتدوین سند برنام«ها،این تالشبخش دیگري از. را ارائه دهد
.شد، ارائه گردید و براي اجرا آماده 1389ت اردیبهشبود که سومین نگاشت آن، در»ایران

»ایرانی-اسالمی«الگوي انقالب، برازپیش، نظام آموزشی با توجه به این سیر تاریخی
. د باشد و آن را عملی سازدبه این الگو، متعهه است، کوشیدآنپس ازامانبوده است استوار

جهت عملی ساختن ن، گامی است درایراجمهوري اسالمی درسی ملّی ي هتدوین سند برنام
است که بر تمام ایرانی -این سند، الگوي اسالمیحاکم بر»روح و منطق«بنابراین، .این الگو

ي هاز سومین نگاشت سند برنامدر تأیید این نتیجه،.پرتو افکنده استآنهاي اجزاء و مؤلّفه
: اصل تقویت هویت ملی«: ادتوان شواهدي ارائه دمیایرانجمهوري اسالمی درسی ملّی 

ارتقاء هویت ملی را از طریق توجه و تقویت باورها و يهاي درسی و تربیتی باید زمینهبرنامه
هاي انقالب هاي اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارزشارزش

که هویت متربیان را به دوستی، وحدت و استقالل ملی فراهم نماید و تالش کنداسالمی، میهن
... شناخت هویت ملی و احساس تعلّق به آن-1/1/4/2: نیازها... سطح هویت الهی ارتقاء دهد

آگاهی و عالقه نسبت به -1/1/5/2... شناخت آداب و رسوم اسالمی و ایرانی-21/1/4/2
تالش -9/4/6/2... تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در سطح محلی و ملی

انسانی خود بر اساس ه در ابعاد ملی، دینی، انقالبی و یابی به هویت یکپارچپیوسته جهت دست
هاي هدف تفصیلی برنامه[هاي دینی، اسالمی و ملیفداکاري در راه آرمان... اسالمیمعیارهاي

تدوینکمیسیون راهبري تولید و(»)]نظري(متوسطهيدرسی و تربیتی مرحله دوم دوره
ي همچنین در راستاي تقویت الگو).62و 40،48-44، 33صص،1389درسی ملی،ي هبرنام

بسیار مورد تأکید قرار از خودبیگانگی پرهیز مضامینی چون بازگشت به خود و ایرانی-اسالمی
مشروطه به بعد به تدریج از دست رفته یا فراموش شده ي هخودي که از دور؛گرفته است

شناخت هویت - 6/2/5/2... هاي مقابله با آنشناخت تهاجم فرهنگی و راه-9/1/5/2«: است
،همان(»دهی زندگی مطلوبخویش و قدرت تحلیل آن براي شکل) اسالمی و ایرانی(ملّی

).44-45صص
سند و شواهد حاکم برمنطق و روحبه عنوانایرانی -الگوي اسالمیوجودبا توجه به

ایران، جمهوري اسالمی درسی ملی ي هکه مدل حاکم بر سند برنامتنتیجه گرفتوان می،باال
محلی - درسی که جهاني هاز مدل مطلوب برناماست وگرایانهنسبیومحلیگرا، خاص
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، این است که شودمیگرایانه خواندهخاصآناینکه دلیل. گشته و فاصله داردباشد، دور
به بیان دیگر، . باشدمیام تربیتی، امري بومی و محلّیبراي نظایرانی - الگوي اسالمیوهاارزش

هاي اسالمی که اساس مضامین قومی، سنن و آداب ایرانی و ارزشبراین سندآنجا که از
هاي یادگیري براي فراگیران کوشد فرصتمیغیر قابل انکار هویت ایرانی گشته استي همؤلّف

. ایمنستهگرایانه و محلّی دا، آن را خاصفراهم سازد
نخست، :برشمردبودن آن    گراخاصبراي   نیزرا  بیرونی دیگري  عللتوان  ، می این برعالوه  

بیشتر کشورهاي اسـالمی ماننـد      . ماستچگونگی عمل   ي  هکنندشدن، تعیین انیاز جه  تصورمان
ودي هاي غیر خ  کنند که فرهنگ  می تلقّیاي غربی و آمریکائی     اساساً پروژه  را شدن، جهانی ایران

،1387محمـدي،  (انـد ی کـرده جدید استعمار و استثمار تلقّي هآن را شیوورا نابود و محو کند    
ل خـود  جهانی شدن، هـر چنـد در مـوج او    در نقد این تصور باید گفت که        . )174-176صص

خود غرب هم مـشمول قواعـد و قـوانین آن    ی است اما در موج دوم،     یو آمریکا اي غربی   پروژه
محلی شدن رابرتـسون، ایـن       -جهاني  هاساس نظری بر همچنین،. شودمی آن جذب  است و در  

ي هشـدن نابودکننـد   جهـانی . تفـاهم اسـت   تصور که امر محلی در مقابل امر جهانی است، سوء         
دوم، برداشتی که   . ی بزنیم یگراتفاوت، خاص و امر محلی نیست تا ناچار باشیم دست به خاص           

هرگاه هویت را   . چگونگی عمل ماست  ي  هکنندشود باز تعیین  ائه می حیاتی هویت ار  ي  هاز مسأل 
شـدن کـه    صرفاً بر اساس مضامین مربوط به مکان، خانه و بوم تعریف کنـیم، قطعـاً بـا جهـانی                  

بایـد گفـت،  امـا .شـود کند، مخالفت مـی هویت را بر اساس مضامین مربوط به فضا تعریف می  
آن. هاي بازسـازي هویـت اسـت      که یکی از زمینه   نیست بل  آفرینشدن براي هویت خطر   جهانی
شود هویت خود را بر اساس قواعد عام و مالحظات خاص مورد بازسازي قرار دهیم               می سبب

.ها فاصله استازي و تهدید فرسنگو این چیزي جز فرصت نیست؛ میان بازس

گیرينتیجهبحث و 
وجهیرا فرآیندي دو   آنو تپرداخته اس بعد فرهنگی   به تحلیل جهانی شدن از    رابرتسون  

از . محلـی وجـود دارد    امـر جهـانی بـا       میـان   امکان تنش   ،  جهانی شدن او در   ازدیدگاه  .داندمی
تا هم این کاسـتی را برطـرف سـازد و هـم     محلّی شدن را مطرح ساخت-جهاني  هرو، اید این

.به بعد باشد2000عیت جهان ازسال متناسب با وض
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برخـوردار   توجه به فرهنـگ   ي  همحلّی شدن رابرتسون ازخصیص    –جهاني  هایدآنجا که   از
ـ مبناي آن،بر.درسی داردي هتعلیم و تربیت و برنامي ههاي خوبی براي حوز ، داللت است دل م
دل   با تکیه بـر ودرسی ملّی استنتاج گردیدي هبراي سند برنام محلی   -جهان بـه عنـوان   ایـن مـ

بررسـی و   مـورد  ایرانجمهوري اسالمی   ی  درسی ملّ ي  هامسند برن سوم  نگاشت  سنجه و معیار،  
به دلیل وجود روح یا آن دارد که این سنددست آمده حکایت از هبي  هگرفت که نتیج  نقد قرار 

از مدل مطلـوب     باب جهانی شدن و هویت    ایرانی و تصور رایج و نادرستی در       -منطق اسالمی 
.داردمایل تخاصلّی ومحیشتر به امربمحلّی فاصله دارد و -جهان
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