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چكيده:

كليدواژهها:

این پژوهش با هدف بررسی تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی 
در نظام آموزشی ایران در دو دهة اخیر و ارائة راهکار های پیشنهادی انجام شده است. روش پژوهش 
سنتزپژوهی و طبق شش مرحله اِی روبرتسون است و جامعة پژوهش شامل کلیة مقاالت علمی معتبر 
درزمینة بین المللی شدن و بومی سازی برنامة درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهة اخیر می شود. 
روش نمونه گیرِی آن هدفمند و ابزار جمع آوری داده ها فهرســت ساختة محقق است. در این پژوهش 
ابتدا نیاز مطالعاتی درزمینة تهدید ها و فرصت های بین المللی شــدن و بومی سازی برنامه های درسی، 
در نظام آموزشی ایران، شناسایی شد. ســپس منابع مرتبط با آن جست وجو شد. معیار مرتبط بودن 
منابــِع پژوهش اجرای آن ها در بازة زمانی ســال های 1380 تا 1397 بود. داده های جمع آوری شــده 
به صورت کدگذاری باز و محوری تحلیل شــدند و در ادامه، یافته های پژوهش نیز در قالب پاســخ به 
سؤال هاِی پژوهش پردازش، تفسیر و جمع بندی شدند. طبق یافته های پژوهش، نظام آموزشی ایران 
در بین المللی شدن و بومی سازی برنامة درسی با تهدیدهای عمده ای مثل انعطاف نداشتن اهداف برنامة 
درسی، تمرکزگرایی، علم استعماری و تضاد ارزشی و همچنین فرصت هایی ازجمله شناخت فرهنگ 
ملل، ارج گذاری به میراث تمدن غرب، جذب استادان داراِی مدارج علمی بین المللی و توجه به مبانی 
فلسفی اســامی روبه رو بوده و همچنین برای تبدیل تهدیدها به فرصت راهکارهایی مثِل یادگیری 

بیشتر زبان انگلیسی و گنجاندن حقوق بشر و دمکراسی در برنامة درسی ارائه کرده است.

 تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن 
 و بومی سازی برنامه های درسی 

 در نظام آموزشی ایران در دو دهة اخیر 
و ارائة راهکار های پیشنهادی

كليدی:جهانیشدن،بومیسازی،بينالمللیشدن،برنامةدرسی،تهدیدها،فرصتها

E-mail: malipour243@gmail.com .............................................................. .نویسندة مسئول( دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی( *
E-mail: effatabbasi@gmail.com .......................................................................................................................... .استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی **

ï تاریخ پذیرش مقاله: 1400/6/3 ï تاریخ شروع بررسي: 99/3/17  ï تاریخ دریافت مقاله: 99/2/6 

عفت عباسی** محمدرضا علی پور* 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

48
ë شمارة 81

ë سال بیست ویکم 
ë بهار 1401

 مقدمه
پدیدة جهانی  شدن1 از بحث برانگیزترین مسائل روز جهان به شمار می رود. شاید هیچ پدیدة دیگر ی 
تا بدین اندازه در ابتدای هزارة سوم توجه اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را 
به خود جلب نکرده است. پدیده ای که در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
انســان ها نقش تعیین کننده داشــته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل کاهش داده است. منافع مردم 
کشــورها را بیش ازپیش به هم تنیده اســت و عالوه بر کاال و خدمات، مبادلة افکار و دانش بشری را نیز 
آســان تر و بی حد و مرزتر از گذشته ممکن ساخته است. همچنین جهانی شدن بحث بسیار مهمی است 
که ســازمان های بین المللی مثل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد )یونسکو(2 و 
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد  )یونیســف(3 به آن توجه داشــته  و در این ارتباط در کشورهای 
مختلــف برنامه هایی را پیگیــری و اجرا کرده اند )فتحی واجارگاه و اعالنی، 1389(. در شــرایط کنونی، 
جهانی شدن باری از دشواری ها را نیز به همراه دارد. چراکه مفاهیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حدود 
این مفاهیم را به شدت متحول ساخته است و ازآنجاکه به تصور عده ای یکپارچگِی محصول جهانی شدن، 
حیات خرده فرهنگ ها را تهدید کرده است و برای مقابله با تهدیدی به نام جهانی شدن یا جهانی سازی، 
درصدد احیا و حفظ فرهنگ و ارزش های جامعة خود به امر بومی ســازی4 در حوزه های مختلف ازجمله 
حوزة برنامة درسی پرداخته اند )جمشیدی، 1395(. از طرف دیگر، رویکرد بین المللی شدن5 هم در پاسخ 
به پیامدهای جهانی شدن مطرح اســت اما پاسخی فعال و هوشمندانه است )وان در واند6، 2007(. این 
رویکرد پاسخی به پیشرفت های فناورانه و علمی، دگرگونی های دنیای کار و اشتغال، افزایش نابرابری ها، 
توســعة دمکراســی و حقوق بشــر، افزایش ارتباطات بین فرهنگی، تجدیدنظر در ارزش های معنوی و 
اخالقی و آموزش برای زمان عدم قطعیت اســت )آتشک و همکاران، 1392(. بین المللی شدن اشاره به 
روابط میان دولت ها و ملت ها دارد و شناخت و احترام به تفاوت ها و سنت ها را تشویق می کند )قاسم پور 
دهاقانی و همکاران،1390(. نظام آموزشی می تواند پیامد های جهانی شدن را هم ازطریق بین المللی شدن 
پاسخ گو باشد و هم ازطریق بومی ســازی برنامة درسی. بومی سازی و بین المللی شدن از مهم ترین لوازِم 
عصر جهانی شــدن و از رویکردهای مهم برای احیای تفکر اســالمی در نظام علمی ـ    فرهنگی جهان اند 
)عصاره،1391(. در رویکرد بین المللی شدن بیشتر تأکید بر تعامالت بیرونی )تبادل های آموزشی، علمی 
و پژوهشــی( نظام آموزشــی یک کشور با کشورهای دیگر و کســب هویت جهانی است، در حالی که در 
رویکرد بومی ســازی تأکید بیشتر بر امکانات و پتانســیل های درونی )دانش، فرهنگ، ارزش ها و مبانی 
فلسفی تعلیم وتربیت ( جوامع و معرفی هویت ملی و محلی خودشان است و درصدد اشاعه، انطباق و رشد 
پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و سرمایه های فرهنگی و ارزش های محلی خاص در موقعیت 
خاص است. به رغم این تفاوت  ها، درنهایت هر دو رویکرد بین المللی شدن و بومی سازی می توانند به صورت 
مکمل و در راستای رسیدن به اهداف آموزشی هم زمان به  کار برده شوند. درنتیجه نظام آموزشی ایران 

شنهادی
ت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهة اخیر و ارائة راهکار های پی

تهدید ها و فرص



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهة اخیر و ارائة راهکار های پیشنهادی

49
 ë 81 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 بهار 

باید حساســیت فراوانی در مقابِل پدیدة جهانی شــدن داشته باشــد و به نیازهای زمان پاسخ گو باشد و 
قابلیت هایی متناســب با نیازهای زمان را در اختیار نســل جدید قرار دهد. شاید بتوان گفت که برنامة 
درسی مهم  ترین ابزار برای تحقق این اهداف تعلیم وتربیت است )شایسته فر، 1384(. بنابراین سؤال اصلی 
پژوهش، بررسی تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازِی برنامه های درسی در نظام آموزشی 

ایران در دو دهة اخیر و ارائة راهکار هایی برای استفاده از فرصت ها و رفِع تهدیدهاست.

 مبانی نظری پژوهش
جهانی شــدن به اشکال مختلفی بیان و توصیف شده اســت. گروهی از صاحب نظران معتقدند که 
ویژگی بارز جهانی شــدن به تشدید سرعت و روند ســرمایه گذاری جهانی و تغییر ساختارهای اقتصاد 
خرد و کالن انجامید و موجی از نگرانی ها را در امر تهدید امنیت ملی کشــور ها، توســعه نیافتگی، فقر 
جهانی و مهاجرت انبوه سبب شد )قریب، 1380؛ اسمیت7، 1995، باربر8، 1993(. گیدنز9 معتقد است 
که جهانی شــدن به معنای انتقال »زمان و مکان« است. او بر این باور است که بخش اعظم این تحول 
ناشــی از توان بشر در متحول ساختن وسایل ارتباطی و فعالیت از راه دوراست )مهرعلیزاده، 1384(. 
به نظر واترز جهانی شــدن فرایندی اســت که در آن قیدوبندهای جغرافیایی ای که بر روابط اجتماعی 
و فرهنگی ســایه افکنده اســت، از بین می رود و مردم به طور فزاینده ای از کاهش این قیدوبندها آگاه 
می شــوند )واترز10، 1379، ص. 12(. به نظر مارتین آلبرو11 جهانی شــدن به همة جریان هایی اطالق 
می شــود که همة مردم جهان با آن در جامعه ای جهانی در تعامل اند )شــکوری، 1389(. در سال های 
اخیر« بین المللی شدن » یکی از مباحث مهم آموزشی بوده است که در واکنش به پدیدة »جهانی شدن« 
مطرح شــد و این حرکت به ســمت ترقی و توســعه ادامه خواهد یافت. هدف آن ارتباط با کشورهای 
مختلف، فرهنگ ها و نظام های تعلیم وتربیت اســت. صاحب نظران سراســر جهان همواره در راستای 
مفهوم سازی نظریة بین المللی شدن در نظام آموزشی کشورها تالش کرده اند. از میان آن ها، نایت  نقش 
چشــمگیری داشته است )ژان12، 2010(. نایت13 )2004( بین المللی شدن در سطح سازمانی را چنین 
تعریف کرده اســت: فرایند تلفیق بعد بین المللی، میان فرهنگــی و جهانی اهداف و کارکردها و نحوة 
آموزش است. بین المللی شــدن فرایند تلفیق ابعاد بین المللی، میان فرهنگی و جهانی به درون هدف، 
عملکرد و اجرای آموزش عالی به شــیوه ای اســت که احترام به تفاوت های فرهنگی و سنت ها را ارتقا 
بخشد ) فتحی واجارگاه و همکاران، 1390(. بین المللی شدن فرایند جبران کنندة تمایالت جهانی شدن 
و حمایت از مقاومت در برابر آخرین آثار همگن ســازی و ملیت زدایی است )گسل14، 2005(. از طرف 
دیگر، توجه به رویکرد بومی ســازی برنامة درســی از دغدغه های نظام آموزشــی کشور در ارتباط با 
آثار منفی جهانی شــدن اســت. منظور از دانش بومی و بومی ســازی هر نوع دانشی است که در بستر 
اجتماعی خاصی قرار دارد. این واژه را نخستین بار گیرتز15 در 1985 مطرح کرده است. او در این باره 
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می گوید: »منظور از دانش بومی، دانش خاصی است که در موقعیت و بافت خاصی وجود داشته و رشد 
کرده اســت.« چنگ16 )2000( بومی سازی را به معنای اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، 
هنجارهای رفتاری و ارزش های محلی در موقعیت و بســتر خاص می داند. این تعریف دو برداشــت را 
به ذهن متبادر می کند: اول اینکه بومی ســازی یعنی انطباق همة هنجارها، ابتکارها و ارزش هایی که 
هدفشــان تحقق بخشــیدن به نیازهای جامعه است؛ دوم اینکه بومی ســازی یعنی ارتقای ارزش های 
محلی، هنجارها و مســائل محبوب، مشــارکت و التزام به فعالیت ها در ســطح جامعه، توسعه و رشد 
فرهنگ بومی، تحقق آمال و آرزوهای جامعه، عالقه مندی به اخالق و هنجارها و فعالیت و مشارکت و 
حمایت از نوآوری های فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بومی برخی مثا ل های بومی سازی 
اســت. چنگ )2004( نظریه هایی در ارتباط با سطح تمرکز بر دانش بومی، هویت ملی، دانش جهان 
و هویت جهانی مطرح کرده و نشــان می دهد نظام های آموزشــی بر مبنای هر یک از این نظریه ها در 
ارتباط با پدیدة جهانی شدن و نظریة بومی ماندن چه سیاست هایی را می توانند اتخاذ کنند. برنامه های 
درسی آنان چه ویژگی هایی دارد و درکل نظام آموزشی چه نقاط قوت و ضعفی دارد و درنهایت پیامد 

و برون داد آن نظام چیست. خالصة این نظریه ها در جدول 1 آمده است:

 جدول 1.   نظریه های چندگانة بومی سازی )چنگ، 2002(                                                                                                                                  

نظریه های بومی سازیویژگی های محیط آموزشی

 طراحی محیط آموزشــی بر اســاس ارزش های بومی و سرمایه های فرهنگیـ  ملی است و از عناصر 
درختمحیط خارجی برای تسهیل یادگیری فردی و نهادی و توسعة بومی استفاده می کند.

 طراحی محیط آموزشی بر اساس نیازها و نگرانی های جامعة محلی و بومی و توجه به متراکم کردن 
کریستالدانش جهانی برای مطالعه و بر طرف کردن این نیازها و نگرانی هاست.

 طراحی محیط آموزشی بر اساس هضم و انتقال انواع معینی از دانش جهانی به منظور رفع نیازهای 
قارچدانش فردی و نهادی است.

 طراحی محیط آموزشــی به منظور تسهیل یادگیری انفرادی، کاماًل بر دانش جهانی و منابع مربوط 
به دانش جهانی باز است و این دستیابی به منابع جهانی با نهایت استفاده و تغذیه و کمترین فشار 

داخلی دنبال می شود.
آمیب

 طراحی محیط آموزشی بر اساس به کارگیری برخی مرزها و خطوط و فیلترها در راستای حفاظت از 
قفسفعالیت های یادگیری افراد در مقابل آثار منفی جهانی سازی است.

 طراحی محیط آموزشی عمدتاً در راستای تسهیل فرایند تشخیص و انتقال بهترین عناصر از دانش 
جهانی و جایگزینی با عناصر ضعیف دانش بومی است.

دی ان  ای17
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با توجه به جدول 1 می توان گفت که نظریه های آمیب و قارچ کمتر به دانش بومی وابستگی دارند 
و وابستگی شــان بیشتر به دانش جهانی اســت. در مقابل نظریه های درخت، کریستال و قفس، بیشتر 
وابســتگی بومی و محلی و کمتر وابســتگی جهانی دارند و نظریة دی ان  ای چیزی بین این دو دسته از 

نظریه هاست )شکاری و مزدائی، 1387(.
فراستخواه نیز سه نوع متفاوت از بومی سازی در ایران را روایت کرده است: 

1. بومی ســازی به مثابة ایده ای دانشــگاهی: این روایت در اواخر دورة پهلوی و در مواجهه با الگوی 
نوسازی دولتی و غرب گرایانه از باال برساخته شد.

2. بومی سازی در شکل یک ایدئولوژی مذهبی و پروژة سیاسی: در بحبوحة انقالب فرهنگی و پس ازآن 
به صورت پروژة اسالمی سازی علم و دانشگاه برساخته شد.

3. بومی سازی به مثـــابة تابو و فوبیـای شبه مدرن و شبـــه پوزیتیویستی: در واکنش به تأویـالت، 
سـوانح و پیـامدهـای سیـاسی روایـت دوم، بر فضـای دانشـگاهی روشنـفکری سایـه انداز شد 

)فراستخواه، 1386(.

کارنوی18 )1384( می گوید تأثیر جهانی شدن در آموزش معموالً نقش اصالحات را دارد و اصالحات 
به واســطة مفهوم رقابت، مفهوم مالی و مفهوم تساوی در نهاد تعلیم وتربیت تأثیر گذاشته است. بنابراین 
درزمینة تهدید ها و فرصت های پدیدة جهانی شدن دو رویکرد بین المللی شدن و بومی سازی برنامة درسی 

مطرح است و هرکدام دیدگاه خاصی در واکنش و پاسخ به آن ها ارائه داده اند.

 پیشینة پژوهش
دربارة موضوِع مطالعه شــده پژوهش های پیمایشی و میدانی فراوانی انجام شده است که به برخی از 

آن ها اشاره می شود:
کرمی  )1389( در پژوهشــی که با عنوان »جهانی شــدن و بومی ماندن در برنامة  درسی« انجام داد 
نتیجه گرفت که به جای ترســیم جهانی شــدن و بومی ماندن روی یک پیوســتار آن ها را باید به صورت 
محورهــای نموداری در نظر گرفت که دو محور x و y دارنــد. در چنین حالتی این دو رویکرد به جای 
اینکه متعارض باشــند، مکمل یکدیگرند. به عبارتی دیگر، در این وضعیت حرکت به ســمت یک رویکرد 
به منزلة دوری جستن از رویکرد دیگر نیست و ارزش افزوده ای که در تعامل این دو ایجاد می شود می تواند 

ثمره های ارزنده ای دربرداشته باشد.
منصــوری گرگر و همــکاران )1395( در پژوهشــی با عنوان »ویژگی های برنامة درســی در عصر 
جهانی شــدن و بین المللی کردن برنامة درسی« به این نتیجه رسیدند که جهانی شدن و بین المللی کردن 
برنامة درسی به عنوان یک واقعیت فراروی نظام آموزشی قرار گرفته است و نمی توان از آن واقعیت چشم 

پوشید و متخصصان آموزش و پرورش و برنامه ریزان درسی باید به آثار آن توجه کنند.
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کاویانی و نصر )1394( در پژوهِش »ســنتزپژوهی19 چالش های برنامه های درســی آموزش عالی 
کشــور در دهة اخیر و راهکار های پیش رو« یکی از مشــکالت را جهانی شدن برنامة درسی ذکر کرده 
و مصادیقش را حضور در بازار کار جهانی و انواع جدید مشــاغل، تأکید بر برنامة درسی موضوع محور، 
گسترش بی سابقة منابع علمی در دسترس دانشجویان دانسته و راهکار زیر را برای حل این مشکل بیان 
کرده است: حرکت به ســمت بین المللی شدن آموزش عالی، اتخاذ رویکرد برنامة درسی میان رشته ای، 
تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی، شناخت بیشتر نسبت به پیامد ها و نوآوری های علمی جهانی 

و تغییر جریان آموزش.
اصغرزاده و همکاران )1395( در پژوهشــی پیامدهای منحصربودن زبان آموزش علم در راســتای 
بین المللی شدن آموزش عالی ایران را بررسی کرده اند و به دو نوع پیامد مثبت و منفی اشاره کرده اند که 
پیامد مثبت آن مقولة حفظ زبان و هویت ملی با چهار زیر مقوله است و پیامد های منفی آن شامل ضعف 
در پیوند با انباشت علمی جهان، محدودیت در توسعة علمی، از  دست دادن فرصت ها و مزیت های جدید 
برای دانشگاه های کشور و تقلیل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی می شود و پیامدهای منفی آن بیشتر 

از پیامدهای مثبتش است )منفی 4 مقوله و مثبت 1 مقوله(.
مرعشــی و همکاران )1390( در مطالعه ای با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن در اهداف برنامة درسی 
نظام آموزشــی ایران به این نتیجه رسیدند که جهانی شدن فرصت هایی را در برنامة درسی ایران ایجاد 
می کند که عبارت اند از: توجه به خصوصی ســازی، تمرکززدایی، برنامة درســی تلفیقی، تأکید بیشتر بر 

هویت ملی، صلح و آموزش مداوم.
قاســم پور و همکاران )1390( در مقاله ای با عنوان »تحلیلی بر بومی ســازی و بین المللی شــدن 
برنامة درســی دانشگاه ها در عصر جهانی شدن« نشان داده اند که بومی سازی و بین المللی شدن یکی از 
مهم ترین لوازم عصر جهانی شدن و رویکردی مهم برای احیای تفکر اسالمی در نظام علمی و فرهنگی 

جهان است.
ســجادی )1382( در تحقیــق خود با عنــوان »جهانی شــدن و پیامد هــای چالش برانگیز آن در 
تعلیم وتربیت« دیدی منفی به جهانی شــدن داشــت و نتیجه گرفت که جهانی شدن جریانی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است که سعی دارد به نحوی جهت گیری ها ی برنامه ها، شیوه ها، ساختار ها، اهداف و 
محتوای تعلیم وتربیت را در راستای نظام واحد جهانی تعلیم وتربیت سوق دهد. این امر موجب تضعیف 

اهداف و محتوای تعلیم وتربیت محلی و قومی می شود.
مهرعلیزاده و صفایی مقدم )1387( در مطالعه ای با عنوان »بررسی تأثیر جهانی شدن بر حوزة برنامة 
درسی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارشناسان ستادی آموزش وپرورش« به این نتیجه رسیده است 
که درزمینة مســائل مرتبط با دانشــگاه ها و برنامه های درسی و آموزشی آن، جهانی شدن تأثیری عمده 

برجای گذاشته است:
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الف( گرایش خاص به انعطاف بیشــتر و تمرکز تصمیم گیری های دانشگاهی برای پاسخ گویی سریع 
به نیاز های اقتصادی؛

ب( رقابت جدید بین دانشگاه ها؛
ج( توجه به نیاز ها، پاسخ گویی سریع و به موقع به سازمان ها و صنایع محلی.

دیتو20 )2009( در پژوهش خود با عنوان »قوم نگاری انتقادی، جهانیـ  محلی، فرهنگی پویا و هویت 
دانش آموزان در کراچی پاکستان« شیوه های تدریس و رسانه ها را کانون جهانی سازی و محلی سازی تعبیر 
می کند. او به این نتیجه رســیده که برنامه های آموزشی به ویژه متون کتاب های درسی، در دانش آموزان 
حس هویت ملی ایجاد می کند. منابع محلی و ملی شامل سه درس پیچیدة دینی، خداشناسی)اسالم( و 

زبان شناسی ملی گرایانه )اردو( و منطقه ای )علوم اجتماعی ( است.
آروکیاســامی21 )2001( در پژوهش خود با عنوان »تحلیل جهانی شدن و آموزش عالی« به نتیجه 
رســید که  روند تغییرات جهانی شدن آموزش در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد ... پس مؤسسه های 

آموزشی و اشخاص درگیر با آموزش می بایست حوزه های جدید جهانی شدن را درک کنند.
نگاهی به پژوهش هاِی فوق بیانگر این نکته اســت که هریک از آن ها به معرفی بخشی از تهدیدها 
و فرصت های پدیدة جهانی شــدن و بومی ســازی برنامة درسی در نظام آموزشــی پرداخته یا فقط به 
رویکردی خاص توجه داشــته اند: کرمی )1389( نتیجه گرفته است که جهانی شدن و »بومی سازی« 
به جای اینکه متعارض باشــند مکمل یکدیگرند . منصــوری گرگر و همکاران )1395( ویژگی ها و آثار 
واقعی جهانی شــدن و »بین المللی کردن« برنامة درســی به عنوان یک واقعیت فراروی نظام آموزشی 
را به عنوان نتایج پژوهششــان اعــالم کردند. کاویانی و نصــر )1394( اتخاذ رویکرد برنامة درســی 
میان رشــته ای و تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی را به عنوان »راهکار ها«ی چالش جهانی شدن 
بیان داشته اند. مرعشی و طوسی )1390( به این نتیجه رسیدند که جهانی شدن »فرصت هایی« را در 
برنامة درسی ایران ایجاد می کند که عبارت اند از توجه به خصوصی سازی، تمرکززدایی و برنامة درسی 
تلفیقی. بنابراین به منظور شناخت بهتر و درک بیشتر فرصت ها و تهدیدها ی جهانی شدن و بومی سازی 
برنامة درسی و اتخاذ تصمیم  های مناسب و مؤثر در بحث تولید علم و تحقق رسالت های نظام آموزشی 
در این زمینه داشــتن »تصویری کلی« بر اســاس ترکیب ابعاد تحوالت و رویکردهای گزارش شده در 
مبانی نظری و پژوهشی داخلی و خارجی فوق »نیاز و ضرورت پژوهشی« است. درکل پژوهش حاضر 

در پی پاسخ گویی به سؤال هایی است که در ادامه آمده اند.

سؤال های پژوهش
1. تهدید ها ی بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران کدام اند؟

2. تهدید ها ی بین المللی شدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران کدام اند؟
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3. فرصت ها ی بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران کدام اند؟
4. فرصت ها ی بین المللی شدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران کدام اند؟

5. چه راهکار هایی برای تبدیل تهدید ها به فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی 
وجود دارد؟

روش شناسی
پژوهش حاضر مبتنی بر استفاده از روش سنتزپژوهی است که شامل ترکیب ویژگی ها و عوامل خاص 
ادبیات پژوهش است. این روش، که در برخی موارد از آن به عنوان فراتحلیل کیفی هم یاد می شود، سعی 
دارد پژوهش هایی که موضوع واحدی را پوشش می دهند تحلیل و تناقض های پیشینة پژوهش را حل کند 
و ضمن یکپارچه کردِن نتایج موضوع های اصلی را نیز برای تحقیقات آینده مشخص کند )کوپر و ِهکس22،  
2009(. جامعة پژوهش شامل کلیة مقا له های علمی معتبر درزمینة بین المللی شدن و بومی سازی برنامة 
درســی در نظام آموزشــی در بازة زمانی سال های 1380 تا 1397 است. روش نمونه گیری هم هدفمند 
است که در این پژوهش با توجه به کلیدواژه های جهانی شدن، بومی سازی، بین المللی شدن، برنامة درسی 
تهدید ها، فرصت ها نمونه ها انتخاب شــدند. در نمونه گیرِی هدفمند پژوهشگر نمونة پژوهش را با توجه 
به هدف پژوهشــی انتخاب می کند، چراکه یا به صورت مشخص ویژگی یا پدیدة مدنظر را دارند یا غنی 
از اطالعات در زمینه ای خاص اند. این روش بیشــتر زمانی استفاده می شود که نیاز به نمونه هایی از افراد 
خبره اســت )جاللی، 1391(. ابزار کار برای فراهم آوردن اطالعاِت الزم فرم کاربرگ طراحی شدة محقق 
برای گــزارش و ثبت اطالعات پژوهش های اولیه بود. درنهایت برای اطمینان از نحوة کدگذاری ها از دو 
نفر ارزشــیاب برای کدگذاری مجدد یافته ها استفاده شد. به منظور تأییِد پایایی از فرمول ضریب کاپای 
کوهن23 استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزشیابان 74٪ بود. این عدد نشان دهندة ٪74 
توافق بین ارزشــیابان در کدگذاری ها بود. از سوی دیگر در پژوهش حاضر برای تحلیل یافته ها از الگوی 
شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس24 استفاده شد )مارش25، 1387(. روبرتس عنصر مشترک راهبردهای 
گوناگون رویکرد سنتزپژوهی را تحلیل و دسته بندی مجدد اطالعات دانسته است که مراجعان به سهولت 
بتوانند از آن بهره برداری کنند. شــاید جامع  ترین رویکرد در پژوهش های  کیفی سنتزپژوهی است و در 

پژوهش های فراوانی از آن استفاده کرده اند.

مراحل پژوهش به روش سنتزپژوهی
  مرحلة اول:  شناسایینیاز،اجرایجستوجویمقدماتی،شفافسازی

در ســال های اخیر به شدت به موضوع جهانی شــدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران توجه 
شده است. در ارتباط با آثار مثبت و منفی )فرصت ها و تهدیدهای( آن، رویکرد هایی مثل بین المللی شدن 
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و بومی سازی برنامه های درسی هم مطرح و در مطالعات مختلف به آن پرداخته شده است اما هریک از 
این پژوهش ها معموالً به بررسی یکی از ابعاد تهدیدها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامة 
درسی توجه کرده است. ازاین رو به نظر می رسد که داشتن تصویری کلی از وضعیت نظام آموزشی ایران 

در زمینة جهانی شدن برنامه های درسی ضروری است.

 مرحلة دوم:  انجامپژوهشبهمنظوربازیابیمطالعات
این مرحله به جســت وجوی منابع مربوط با نیاز اصلی پژوهش اختصاص دارد )حســینی و مطور، 
1392(. ازایــن رو ابتــدا کلیة مقاله های علمی  ـ   پژوهشــی از راه جســت و جوی کلیدواژه هایی از قبیِل 
»جهانی شــدن، بومی سازی، بین المللی شــدن، برنامة درســی، تهدید ها، فرصت ها« ازطریق پایگاه های 
اطالعاتی زیر شناســایی شــد: نورمگز26، مگ ایران27، سید28 و گوگل اســکالر29 سپس با توجه به هدف 

پژوهش، منابع مرتبط حفظ و منابع نامرتبط حذف شدند.

 مرحلة سوم:  گزینش،پاالیشوسازماندهیمطالعات
این مرحله به داوری دربارة تعیین مطالعات مرتبط با نیازهای دانشــی اختصاص داشت. برای انجام 
این داوری باید مالک هایی برای گزینش و دسته بندی مطالعات تدوین می شد )مارش، 1387(. معیارهای 

اصلی ورود به این پژوهش موارد زیر بودند:
1. مقاله ها و پژوهش های چاپ شــده در حوزة نظام آموزشــی ایران با کلیدواژه های جهانی شــدن، 

بومی سازی، بین المللی شدن، برنامة درسی. تهدید ها، فرصت ها بین سال های 1380 تا 1397.
2. روش ســنتزپژوهی صرفاً با داده های کیفی سروکار دارد. بنابراین مقاله ها و پژوهش هایی در این 
مطالعه بررســی شــدند که روش های کیفی مناسبی داشــتند از قبیِل مصاحبه، مشاهده، مرور 
نظام مند، کتابخانه ای و ســایر روش های کیفی، که داده ها و اطالعات کافی دربارة اهداف تحقیق 
گزارش کرده باشند و همچنین مقاالت کّمی ازجمله مقاالت پیمایشی، تجربی و همبستگی که 

نتایج کیفی داشتند. براین اساس، مقاله ها بر اساس روند زیر بررسی شدند:
1. انتخاب و بررسی مقاله های مرتبط با کلیدواژه های تحقیق؛ 2. بررسی چکیده های مقاله هایی 
که بررســی و گزینش شدند؛ 3. حذف مقاله های نامرتبط با توجه به بررسی چکیده هایشان؛ 
4. بررســی متن کامل مقاله های مرتبط گزینش شده با توجه به بررسی چکیده های آن ها؛ 5. 
بررسی مقاله های نهایی که تعدادشان در این پژوهش چهل  عدد است و در قسمت جدول های 

یافته های پژوهش آن ها را می توان مشاهده کرد.

 مرحلة چهارم:  تعیینچهارچوبادراکیومتناسبساختنآنبااطالعاتحاصلازتحلیل
این مرحله به مثابة چهارچوبی پیونددهنده عمل کرد که اطالعات به دســت آمده، پیرامونش ترکیب 

شدند )مارش، 1387(.
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ازاین رو چهارچوب ادراکی شکل گرفتة این پژوهش حول دو مفهوم اصلی زیر است:

الف( بین المللی شدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران 
برای بررســی این چهارچوب، ابتدا باید به تعریف آن پرداخت. صاحب نظران سراسر جهان همواره 
در راســتای مفهوم سازی نظریة بین المللی شــدن در آموزش تالش کرده اند. از میان آن ها، نایت نقش 
چشــمگیری داشته است )ژان، 2010(. نایت بین المللی شدن در سطح سازمانی را چنین تعریف کرده 
اســت: » فرایند تلفیق بعد بین المللی، میان فرهنگی و جهانــی در اهداف، کارکردها و نحوة آموزش.« 

)نایت، 2004(.
گســل نیز مفهوم بین المللی شدن را چنین تعریف کرده است: »بین المللی شدن، فرایند پاسخگوی 
تمایالت جهانی شــدن و حمایت از مقاومت در برابر آخرین آثار همگن ســازی و ملیت زدایی اســت.« 
)گسل، 2005(. بنابراین می توان بین المللی شــدن را این گونه تعریف کرد: بین المللی شدن نظریه ای 
است که خواهان اعمال دو گونه اقدام در برنامة درسی است: یکی شناسایی مسائل و نیازهای امروزی 
جهانی شــدن )تهدیــدات( و دوم تغییرآگاهانه در برنامه ها به منظور متناسب ســازی برنامه ها با آن ها 

)فرصت ها(.

ب( بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران
پدیدة جهانی شـدن باعث شده است که  به تازگی اندیشمندان مختلف از مبانی علم جدید، هویت 
ملی و هویت اجتماعی انتقادهایی داشــته باشــند. درنتیجه، مفاهیم تازه تری چون »دانش بومی« و 
»بومی ســازی « مطرح شده است. برخی »بومی ســازی«30 را به معنای اشاعه، انطباق و رشد پارادایم 
دانش، فنــاوری، هنجارهای رفتاری و ارزش های محلی در موقعیت و بســتر خاص می دانند )چنگ، 
2000(. از این تعریف دو برداشــت هم می توان دریافت کرد: اول اینکه، بومی سازی یعنی نوعی انتقاد 
و انطباق همة هنجارها، ابتکارها و ارزش هایی که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهای امروزی جامعه 
است )تهدید ها(؛ دوم اینکه، بومی سازی یعنی ارتقای ارزش های محلی، هنجارها و مسائل مورد عالقه 

)فرصت ها(.

 مرحلة پنجم:  پردازش،ترکیبوتفسیردرقالبفرآوردههایملموس
با توجه به یافته های حاصــل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش، ابتدا ازطریق کدگذاری باز کلیة 
زیرمؤلفه ها )مثل اهداف و محتوا(، استخراج و سپس بر اساس فرایند کدگذاری گزینشی کلیة زیرمؤلفه ها 

بر اساس مفاهیِم مشترک مؤلفه سازی شدند ) آموزشی، فرهنگی و ساختاری(.
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 جدول 2.   تهدید های بومی سازی                                                                                                                                      

مؤلفهزیرمؤلفهکدهای باز

 انعطاف نداشــتن برنامة درســی، دشــواری های ایدئولوژیکی، ضعف بنیة نظری آموزش 
آموزشیاهدافدانشگاهی و علوم انسانی، تقلیل علوم انسانی، سطحی شدن اهداف برنامة درسی

کدهای باز، مثل انعطاف نداشتن برنامة درسی، دشواری های ایدئولوژیکی، ضعف بنیة نظری آموزش 
دانشگاهی و علوم انسانی، تقلیل علوم انسانی، سطحی شــدن اهداف برنامة درسی، در زیرمؤلفة اهداف و 

مولفة آموزشی بُعد تهدید های بومی سازی برنامه های درسی طبقه بندی شدند.

 جدول 3.   تهدید های بین المللی شدن                                                                                                                                  

مؤلفهزیرمؤلفهکدهای باز

 کم توجهــی به هویت های چند فرهنگی، تضاد ارزشــی، توجه نکردن به بوم شــناختی و 
دشواری های فرهنگی

تفاوت های 
فرهنگیفرهنگی

کد های باز مثل کم توجهی به هویت های چند فرهنگی، تضاد ارزشــی، توجه نکردن به بوم شناختی و 
دشواری های فرهنگی در زیرمؤلفة تفاوت های فرهنگی و مؤلفة فرهنگی بعد تهدید های بین المللی شدن 

برنامه های درسی طبقه بندی شدند.

 مرحلة ششم:  ارائةنتایجترکیب
در این مرحله، با توجه به فرایند و فراورده های حاصل از سنتزپژوهی، در نمایی کلی تهدید ها و 
فرصت های بین المللی شــدن و بومی سازی برنامة درسی در نظام آموزشی ایران بررسی شد. در وهلة 
نخست در قسمت فرایند سنتزپژوهی، استخراج تهدیدها و فرصت ها صورت گرفت. به این صورت که 
ابتدا ازطریق فرایند کدگذاری باز، تهدید ها و فرصت ها شناسایی و سپس مصادیق و شواهد هریک از 
آن ها استخراج شد که کلیة داده های حاصل از آن در بخش یافته ها گزارش شدند. در قسمت فراوردة 
ســنتزپژوهی هم، از آنجا که هدف ســنتزپژوهی ترکیب کلیة یافته های علمی در موضوعی خاص و 
رســیدن به انسجامی واحد اســت، در مرحلة ارائة نتایج، با مرور مجدد داده های اولیه و کدگذاری 
 مجدد، موارد هم پوشی و قرابت معنایی با هم ترکیب شده و به صورت یک کل جدید و انسجام یافته

ارائه شد.
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 یافته های پژوهش

 سؤال 1:  تهدیدهایبومیسازیبرنامههایدرسیدرنظامآموزشیکداماند؟
در پاسخ به سؤال فوق، نتایج پژوهش های مرتبط با آن در جدول 4 بررسی می شود.

 جدول 4.   تهدید های بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران                                                                                                                                  

شواهدمؤلفه های جزییزیرمؤلفه هامؤلفه ها

آموزشی ـ علمی

اهداف

کریمی و همکاران ))1392 انعطاف نداشتن برنامة درسی

 چالش های ایدئولوژیکی
 ضعــف بنیــة نظری آمــوزش دانشــگاهی و 

علوم انسانی
حاتمی )1384(

زارعیان و سفیری ))1390 تقلیل علوم انسانی

جعفری ))1396 سطحی شدن اهداف برنامة درسی

یادگیری

رحیمی ))1396 کیفیت نداشتن یادگیری

برزگر ))1388 بومی نبودن کتاب های درسی

صمدی ))1395 به روز نبودن محتوای برنامة درسی

امیدیان و زندوانیان ))1392 ترجمة صرف

تفاوت های فرهنگیفرهنگی

ملکی نیا و همکاران) )1397 توجه نداشتن به هویت های چندفرهنگی

جعفری و همکاران ))1396 تضاد ارزشی

حاتمی ))1384 توجه نکردن به بوم شناختی

اسفندیاری ))1395 استفاده نکردن از تجربه های کشور های دیگر

حاتمی ))1384 دشواری های فرهنگی

سیاستگذاریساختاری

شکوهیان و شافعی پور ))1395 تمرکزگرایی

صمدی ))1395 ضعف ساختاری

جمشیدی ))1395 معیوب بودن نظام آموزشی

 وابســتگی کامل علوم انســانی بــه نهاد های 
حاتمی )1384(سیاستگذار

کریمی و همکاران ))1392 توجه نداشتن به متخصصان برنامة درسی

حاجی تبار و همکاران ))1396 حجم کار ی زیاد معلمان
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طبق پژوهش ها )شواهد فوق(، زیرمؤلفه های جزئی انعطاف نداشتن اهداف و سطحی نگریستن به آن 
و آمیختن به ایدئولوژی، به روزنبودن محتوا و کتاب های درسی و فقدان کیفیت یادگیری باعث می شود 
که آموزش جهانی تأثیر دلخواه خود را در اهداف بومی سازی بگذارد و این خود تهدیدی برای بومی سازی 
برنامة درسی است. از دیگر نتایجی که محققان به آن رسیده اند تهدید های عمده ای مثل تضاد ارزش ها 
و تفاوت های فرهنگی  به همراه ضعف ســاختاری در سیاست گذاری نظام آموزشی و نداشتن پشتیبانی 

الزم نیز است.

 سؤال 2:  تهدیدهایبینالمللیشدنبرنامههایدرسیدرنظامآموزشیایرانکداماند؟
یافته های پژوهش های مرتبط، در پاسخ به سؤال فوق در جدول 5 بررسی می شود.

 جدول 5.   تهدید های بین المللی شدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران                                                                                                                                  

شواهدمؤلفه های جزئیزیرمؤلفه هامؤلفه ها

درودی و موسوی ))1391 علم استعماریاهدافآموزشی ـ علمی

 کم توجه به هویت های چند تفاوت های فرهنگیفرهنگی- اجتماعی
ملکی نیا و همکاران )1397(فرهنگی

جعفری ))1396 تضاد ارزشی

 توجه نکردن به بوم شناختی
 دشواری های فرهنگی

حاتمی )1384(

محیطی

رحیمی ))1396 بحران زیست محیطی

 دشواری های سیاسی/ زبانی
 دشــواری های محیطــی و 

بومی
حاتمی )1384(

طبق شــواهد )پژوهش های انجام شــدة فوق(، اگر اهداف بین المللی شــدن برنامة درسی، جنبة 
اســتعماری داشته باشــند و به هویت های چندفرهنگی ســایر ملل کم توجهی کنند یا منجر به تضاد 
ارزشــی شود و همچنین به بوم شناختی و مسائل فرهنگی، بحران زیست محیطی، ابعاد سیاسی، زبانی 
بی توجه باشــند، می توانند تهدیدهایی را به  وجود آورند به برنامه های درسی در نظام آموزشی آسیب 

برسانند.
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 سؤال 3:  فرصتهایبومیسازیبرنامةدرسیدرنظامآموزشیایرانکداماند؟
یافته های پژوهش در پاسخ به این سؤال در جدول 6 آمده است:

 جدول 6.   فرصت ها ی بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران                                                                                                                                  

شواهدمؤلفه های جزئیزیرمؤلفه هامؤلفه

اهدافعلمی ـ آموزشی

عارفی ))1384 توجه به مبانی فلسفی بوم شناختی

قلی پور و رازینی ))1395 گرایش به رویکرد انسان شناسی فطرت محور

قاسم پور دهاقانی و همکاران ))1390 تولید علم بومی

قاسم پور دهاقانی و همکاران ))1390 تأکید بر مأموریت های آموزش عالی

قلی پور و رازینی ))1395 توجه بیشتر به توسعه و پیشرفت علوم انسانی

جمشیدی ))1395 توجه به تفکر خالق

کرمی ))1389 کثرت گرایی تفکر

درودی و موسوی ))1391 توسعه و ارتقای علم بومی

آتشک و همکاران ))1392 امکان ایجاد برنامة درسی میان رشته ای

کاویانی و نصر ))1394 توجه به تفکر نقادانه

برزگر ))1388 تأکید بر رویکرد سازنده گرایی

شکوهیان و شافعی پور ))1395 امکان برنامه های درسی تلفیقیـ  ترکیبی

موسی پور ))1391 تأکید بر مهارت حل مسئله

آتشک و همکاران ))1392 تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری

آتشک و همکاران ))1392 توجه به نیازهای جامعه

خورسندی طاسکوه ))1396 آشنایی با مهارت های پژوهشی

فرهنگی 
اجتماعی

فرهنگ 
اسالمی ـ ایرانی

آتشک و همکاران ))1392 احیای تفکر اسالمی

خورسندی طاسکوه ))1396 توجه به ارزش های اسالمی

قاسم پور دهاقانی و همکاران ))1390 تأکید بر بومی سازی علوم انسانی

زارع صفت و حکیم زاده ))1396 ارجحیت داشتن برنامة درسی ملی

شکوهیان و شافعی پور ))1395 تأکید بر آموزش کاربردینیاز های جامعه
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شواهدمؤلفه های جزئیزیرمؤلفه هامؤلفه

سیاست گذاریساختاری

فتحی واجارگاه و همکاران ))1390 بازنگری برنامة درسی و کتاب درسی

کاویانی و نصر ))1394 بررسی امکان ایجاد برنامة درسی غیرمتمرکز

رحیمی ))1396 توجه به خصوصی سازی

خورسندی طاسکوه ))1394 بررسی پشتیبانی مالی برنامه های درسی

بومی سازی برنامة درسی هم رویکرد دیگری در مقابل مواجهه با تأثیرهای پدیدة جهانی شدن است 
که با تکیه بر داشــته ها و امکانات و موقعیت های درون یک جامعه از آن اســتفاده می شود که از آن به 
فرصت های بومی ســازی برنامة درســی یاد می کنند. نتایج پژوهش های فوق، به برخی از این فرصت ها 
اشاره کرده است، مثِل توجه به مبانی فلسفی بومی شناسی، تولید علم بومی، امکان ایجاد برنامة درسی 
میان رشــته ای، امکان برنامه های درســی تلفیقی ـ ترکیبی، تأکید بر مهارت حل مسئله، تغییر جریان 
آموزش از تدریس به یادگیری، توجه به نیازهای جامعه، توجه به ارزش های اسالمی، جذب استادان دارای 

مدارج علمی بین المللی، ارجحیت داشتن برنامة درسی ملی، تأکید بر آموزش کاربردی.

 سؤال 4:  فرصتهایبینالمللیشدنبرنامةدرسیدرنظامآموزشیایرانکداماند؟
یافته های این سؤال در جدول 7 آمده است.

 جدول 7.   فرصت ها ی بین المللی شدن برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران                                                                                                                                  

مصداق هاشواهدزیرمؤلفه هامؤلفه

 علمی آموزشی
محتوافرهنگی   اجتماعی

آتشک و همکاران ))1392 آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی

آتشک و همکاران ))1392 توجه به برنامة درسی حقوق بشر و دمکراسی

موسی پور ))1391 توجه به رویکرد فرهنگی

ملکی نیا و همکاران ))1397 امکان برنامه های درسی تلفیقیـ  ترکیبی 

رحیمی ))1396 تأکید بر آموزش مداوم

فتحی واجارگاه و همکاران ))1390 توجه به رویکرد آموزش از راه دور

شکوهیان و شافعی پور ))1395 شناخت نظریه های بومی سازی دانش جهانی

خورسندی طاسکوه ))1396 توجه به برنامة تدریس مشترک

قاسم پور دهاقانی و همکاران ))1390 شناسایی لوازم عصر جهانی شدن

حاتمی ))1384 توجه به مهارت های زبانی

 جدول 6.   )ادامه( 
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مصداق هاشواهدزیرمؤلفه هامؤلفه

)ادامه(
 علمی آموزشی

فرهنگی   اجتماعی

)ادامه(
تفاوت های 

فرهنگی

هاشمی و همکاران ))1393 امکان ایجاد هارمونی فرهنگی

پورعزت و قلی پور ))1387 توجه به تنوع و تفاوت های فرهنگی

آتشک و همکاران ))1392 شناخت فرهنگ ملل جهان

برزگر ))1388 شناسایی میراث تمدن غرب

 توجه به همکاری با استادان دارای مدارج علمی 
بین المللی

خورسندی طاسکوه )1396(

فتحی واجارگاه و همکاران ))1391 توجه به هم افزایی دانشگاه ها

سیاست گذاریساختاری

فتحی واجارگاه و همکاران ))1390 بازنگری برنامة درسی و کتاب درسی

کاویانی و نصر ))1394 بررسی امکان ایجاد برنامة درسی غیرمتمرکز

رحیمی ))1396 توجه به خصوصی سازی

ملکی نیا ) )1397 توجه به بعد اقتصادی تحقیقات

درودی و موسوی ))1391 بررسی نقادی علم غربی

خورسندی طاسکوه ))1394 توجه به موضوع رقابت اقتصاد آموزشی

خورسندی طاسکوه ))1394 بررسی پشتیبانی مالی برنامه های درسی

اخوی راد ))1388 مدیریت دانش علمی

فرصت های بین المللی شــدن در حقیقت نوعی واکنش سوگرایانه و مثبت با آثار پدیدة جهانی سازی 
در برنامة درســی نظام آموزشی اســت که ضمن خنثی کردن بُعد منفی آن، در راستای توسعه و تقویت 
ارتباطات بین المللی، اقدام های مؤثری را به عمل آورند. لذا با این رویکرد می توان تهدید های جهانی شدن 
را با برنامه ها و اقداماتی مثِل آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی، توجه به حقوق بشر و دمکراسی، برنامه های 
درســی تلفیقی  ـ   ترکیبی، توجه به تنوع و تفاوت های فرهنگی، شناخت فرهنگ ملل جهان، شناسایی 

 جدول 7.   )ادامه( 
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میراث تمدن غرب، بازنگری برنامة درسی و کتاب های درسی، ایجاد برنامة درسی غیرمتمرکز، توجه به 
خصوصی سازی، پشتیبانی مالی برنامه های درسی، مدیریت دانش علمی را به فرصت هایی بدل کرد و در 

راستای تحقق اهداف مدنظر از آن ها بهره  برد.

 سؤال 5:  چهراهکارهاییبرایتبدیلتهدیدهابهفرصتهایبینالمللیشدنوبومیسازی
برنامههایدرسیوجوددارد؟

با توجه به یافته های سؤال های پژوهشی در جدول های فوق، می توان راهکار های زیر را ارائه داد:

 جدول 8.   راهکارهای بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران                                                                                                                                  

زیرمؤلفه های مؤلفه ها 
شواهدراهکارهاتهدید ها

اهدافآموزشی ـ علمی

 یادگیری بیشتر زبان انگلیسی
آتشک و همکاران )1392(

کاویانی و نصر )1393(

 رویکــرد آمــوزش از راه دور، به واســطة 
انعطاف پذیــری بــاال و گــذر از مرزهای 
جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی،

فتحی واجارگاه و همکاران )1390(

 تشکیل انجـمن ها و باشـگاه های پژوهشی 
خورسندی طاسکوه )1396(متشکل از پژوهشگران داخلی و خارجی

تفاوت های فرهنگیـ  اجتماعی
فرهنگی

 کسب مهارت زندگی با اقوام ملل دیگر
موسی پور )1391(

آتشک و همکاران )1392(  لزوم گنجاندن برنـامة درسی حقوق بشر 
و دمکراسی

 توسعة مهارت هـای زبانی و ارتباطات بین 
خورسندی طاسکوه )1396(فرهنگی استادان بومی

سیاست گذاری ساختاری
 فتحی واجارگاه و همکاران ))1390 بازنگری و تغییر مداوم برنامة درسی

شکوهیان و شافعی پور ))1395 برنامة درسی روئیدنی

در نقطة مقابل تهدیدهای جهانی شــدن در برنامة درســی در نظام آموزشی، فرصت هایی هم وجود 
دارند که می توان با اســتفادة درست و مؤثر از آن ها، راهکار های مناسبی هم ارائه کرد که مهم ترینشان 
عبارت اند از: راهکار یادگیری بیشــتر زبان انگلیسی؛ زبان انگلیسی یک زبان جهانی و بین المللی است و 
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فرصت خوبی فراهم می کند که ازطریق آن با فرهنگ و رسوم و آداب سایر ملل آشنا شوند، مهارت های 
زندگی با اقواِم ملل دیگر را کســب کرد و همچنین به اهداف آن ها در بین المللی کردن برنامة درسی پی 
برد. راهکار های گنجاندن برنامة درســی حقوق بشر و دمکراســی در برنامة درسی دوره های تحصیلی، 
برقراری و تشکیل انجمن ها و باشگاه های پژوهشی متشکل از پژوهشگران داخلی و خارجی می تواند در 
شــناخت و برخورد مناسب با تهدیدهای فرهنگی مؤثر باشد. بازنگری مداوم و مستمر برنامه ها ی درسی 
و اســتفاده از رویکرد برنامة درسی روئیدنی هم ازجمله راهکار هایی است که می تواند به منزلة راهکاری 

نرم افزاری در رفع تهدیدها مناسب باشد.

 بحث و نتیجه گیری  
هدف این پژوهش بررســی تهدید های بین المللی شدن برنامة درسی در نظام 
آموزشی ایران ناشی از پدیدة جهانی شدن و همچنین شناسایی فرصت های مناسب 
برای تقویت نقاط مثبت بومی سازی آن و ارائة راهکار هایی با توجه به نتایج پژوهش 

است.
جهانی شــدن به عنوان یک فرایند می تواند هم موجد تهدید باشد و هم موجد 
فرصــت، لذا در مواجه با این ابعاِد پدیدة جهانی شــدْن دو رویکرد مطرح اســت. 
یکی، رویکرد بین المللی شــدن و دوم، رویکرد بومی ســازی و هرکدام از این دو 
دیدگاه  موافقان و مخالفانی دارد. چراکه در رویکرد بین المللی شدن تأکید بیشتر 
بر واکنش و پاســخ مناســب در مقابل آثار و عواقب منفی جهانی شدن است اما 
در رویکرد بومی ســازی تأکید بیشــتر بر فرهنگ و دانش توانمندی های درونی 
جوامع در برابر جهانی شــدن و آثار آن اســت. در این پژوهش برای بررسی ابعاد 
منفی )تهدیدها( و مثبت )فرصت ها( ی جهانی شدن، به هر دو رویکرد توجه شد. 
از روش تحقیق ســنتزپژوهی روبرتسون استفاده شــد و نتایج توجه برانگیزی به  

دست آمد.
1. در بعد )تهدیدها( مؤلفة آموزشــی ـ علمی )اهداف( رویکرد بین المللی شــدن 
به موضوع ترویج »علم اســتعماری«31 اشاره شــده است که منظور از آن این 
اســت که در قالب رویکرد بین المللی شدن برنامة درسی، علم و دانش با هدفی 
اســتعماری و برای تحت ســلطه درآوردن کشــورهای جهان سوم، به دسِت 
کشورهای سلطه گر، ترویج و ارائه شود. طبق یافته های این پژوهش می توانیم 
با استفاده از فرصت هایی چون آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی و مسائل حقوق 
بشــری و دمکراسی، رویکرد بین المللی شــدن و اهداف را بهتر بشناسیم و در 
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این خصوص نیز متناســب با این بعد در رویکرد بین المللی شــدن، در رویکرد 
بومی ســازی به تهدید: انعطاف نداشتن اهداف برنامه های درسی می توان توجه 
کرد و برای رفع تهدید علم اســتعماری و تبدیــل آن به فرصت از موارِد تفکر 

نقادانه و خالقانه و سازنده گرایی استفاده کرد.
2. در بعد منفی و تهدیدِی فرهنگی بین المللی شــدن مؤلفة تضاد ارزشــی دیده 
می شــود که می توان در مقابل آن از فرصت هاِی شناخت فرهنگ ملل جهان 
و میراث تمدن غرب نام برد و از آن ها اســتفاده کرد. همچنین باید متناســب 
با آن بعد، در رویکرد بومی ســازی در این خصوص بــه بعد منفی )تهدیدی( 
دشواری های فرهنگی توجه داشت و از فرصت هایی چون توجه بیشتر به مبانی 

فلسفی و ارزش های اسالمی و برنامة درسی ملی کشور کمک گرفت. 
3. در بعد منفی )تهدیدی( مؤلفة ســاختاری در رویکرد بین المللی شدن برنامة 
درســی می توان از فرصت بازنگری برنامة درســی نام برد و متناســب با آن، 
در رویکرد بومی ســازی در این خصوص از تهدیــِد تمرکزگرایی یاد کرد و از 
فرصت هایی چون تمرکززدایی و خصوصی ســازی و پشــتیبانی های مالی الزم 

برای این رفع و کاهش این تهدید و تبدیل آن به فرصت استفاده کرد.

یافته های این قسمت با نتایج حاصل از یافته های کاویانی و همکاران )1394( 
و ســجادی )1382( همسو بود. آن ها به داشــتن اهداف استعماری، کم توجهی به 
هویت های چندفرهنگی ســایر ملل، تضاد ارزشــی، توجه نکردن به بوم شناختی و 
دشــواری های فرهنگی، بحران های زیســت محیطی، سیاســی، زبانی و محیطی 
مهم ترین تهدیدها و دشواری هایی اشــاره کرده اند که بین المللی شدن می تواند به 
برنامة درســی آسیب برســاند. این یافته ها با نتایج حاصل از یافته های مرعشی و 
همکاران )1390( و اصغرزاده و همکاران )1395( هم همســو اســت که در آن ها 
به فرصت های بومی ســازی برنامة درسی در نظام آموزشــی مانند توجه به مبانی 
فلسفی بومی شناسی، تولید علم بومی، آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی، امکان ایجاد 
برنامة درسی میان رشــته ای، امکان برنامه های درسی تلفیقی ـ ترکیبی، تأکید بر 
مهارت حل مســئله، تغییر، توجه به نیازهای جامعه،، توجه به ارزش های اسالمی، 
جذب استادان دارای مدارج علمی بین المللی، ارجحیت داشتن برنامة درسی ملی، 
تأکید بر آموزش کاربردی به عنوان نتایج فرصت های بومی سازی برنامة درسی بیان 

شده اند.
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 4. راهکار های پیشنهادی درزمینة تهدیدها و مشکالت و فرصت های ایجاد شدة 
ناشی از پدیدة جهانی شدن در نظام آموزشی ایران است که با توجه به جدول 
8 می توان در ارتباط با تهدید و دشــواری های  علمیـ  آموزشی به راهکارهایی 
مثل توجه بیشــتر یادگیری زبان انگلیســی ) زبان مشترک و برقراری ارتباط 
بیشــتر با کشــور های دیگر، کســب مهارت زندگی با اقوام ملــل دیگر، لزوم 
گنجاندن برنامة درسی حقوق بشر و دمکراسی، تهیه و تولید محتوای مجازی، 
در بعد اهداف برنامه های درســی اشــاره کرد و به راهکارهایی چون شناخت 
بیشــتر نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب ســایر ملل، کسب مهارت زندگی با 
اقوام ملل دیگر، توســعة مهارت های زبانی و ارتباطات بین فرهنگی اســتادان 
بومی اشاره کرد و همچنین از راهکارهای زیر در بعد تهدیدات بخش ساختاری 
برنامة درسی استفاده کرد: بازنگری و تغییر مداوم برنامة درسی و تولید برنامة 
درســی روئیدنی. در نگاهی کلی می توان گفت که شاید برای رفع هر تهدیدی 
راهکار ی پیشنهاد شــده اســت، اما نکتة قابل توجه اینکه کلیة عناصر برنامة 
درسی در ارتباط و تعامل با هم عمل می کنند. بنابراین رفع تهدیدهای کنونی، 
هماهنگی و تعامل همة عوامل و عناصر نظام آموزشــی را طلب می کند. لذا با 
توجه به ایــن اصل، در برخورد با تهدیدها و فرصت های پدیدة جهانی شــدن 
توجه شــود که جهانی شدن و بین المللی ســازی برنامة درسی باید در راستای 
احترام به فرهنگ ها و شناســایی مشابهت های فرهنگی، شکل بگیرد و تعریف 
شــود. چنان که نایت از آن به عنوان تلفیق فرهنگ هــا و اهداف یاد می کند و 
حقیقت جهانی شــدن نباید به قیمت هویت زدایی از جامعه باشــد )گودرزی 
و خیراللهی، 1394(. تهدید های به وجود آمده را به منزلة فرصت هاِی مناســب 
غنیمت بشــماریم و بــا برطرف کردن نقاط ضعف و کمبودهــا و تقویت نقاط 
قوت و مثبت برنامة درســی به تقویت هرچه بیشتر و بهتر رویکرد بومی سازی 
بپردازیم و بومی ســازی برنامه های درسی هم در راستای اشاعه، انطباق و رشد 
پارادایــم دانش، فناوری، هنجارهای رفتــاری و ارزش های محلی در موقعیت 
و بســتر خاص باشــند )چنگ، 2004( و از نظریة بومی سازی چندگانة چنگ 
)2002( هم اســتفادة الزم به عمل آورد. می توان ازطریق اســتفاده از نظریة 
بومی سازی درخت32  یا دی ان ای چنگ )2004( و بهره گیری از فرهنگ غنی 
و فلسفة تربیتی ایرانی ـ اسالمی نیز برنامة درسی روئیدنی برای نظام آموزشی 
ایران پیش بینی و ایجاد کرد. در مجموِع بررســی ها درزمینة بین المللی شدن و 
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بومی ســازی برنامه های درسی نظام آموزشــی در ایران پیشنهادهای زیر ارائه 
می شوند:

1. به روز رسانی و هویت بخشی به برنامة درسی نظام آموزشی ایران؛ 2. توجه 
به رابطة بین جهت گیری بین المللی شدن و کیفیت آموزشی و علمی برنامه های 
درسی؛ 3. بررسی و بازنگری ساختار نظام معرفتی علمی و پژوهشی؛ 4. ما که 
پیشینة تمدنی غنی داریم بایستی بیشترین تالشمان را صرف بیشترین تالش 
برای حفظ سنت های فرهنگی و ملی ایران در مقابله با تهدید های جهانی شدن 
کنیم. بنابراین به نظر می رسد که بهترین نظریه برای بومی سازی برنامة درسی 
علوم انسانی در نظام آموزشــِی ایران نظریة درخت است؛ 5. کلید موفقیت در 
بومی سازی برنامة درسی به ویژه علوم انسانی در آزاد اندیشی و خالقیت است. 

درنهایــت از آنجــا که هدف غایــی ســنتزپژوهی ارائة عرصه هــای نو برای 
شــکل گیری پژوهش های جدید است، به محققان پیشــنهاد می شود که با توجه 
به اهمیت مضاعف بومی ســازی و بین المللی شدن برنامة درسی با استفاده از نتایج 
و پیشــنهادهای مطالعة مدنظر، درزمینة تهدید هــای مرتبط با آن در هر دو نظام 
آموزش عمومی و عالی در ایران، مطالعه های بیشتری انجام شود و برای رفع آن ها 

راهکارهای علمی و کاربردی بومی و نوینی ارائه شود.
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Threats and opportunities for internationalization 
and localization of the curricula in Iran's education system 

in the last two decades and proposing the solutions

This study aims at investigating the threats and opportunities of internationalization 
and localization of the curricula in the Iranian education system in the last two 
decades and proposing the solutions. It was a synthesis study according to 
Robertson's six steps. The research population included all the valid scientific papers on the 
internationalization and localization of the curricula in the Iranian education 
system in the last two decades and the research sample was selected through 
purposeful sampling method. The research tool was a researcher-made checklist. In this 
study, first, the need for studies on the threats and opportunities of internationalization 
and localization of curricula in the Iranian education system was identified. Then, 
the related resources were searched. The criteria for the relevance of the resources 
were their research and conduction in the period between 2001 to 2018. Data were 
analyzed through open and axial coding. Then, the findings were processed in the 
form of answers to the research questions and they were interpreted and summarized. 
Findings showed that the Iranian education system faces major threats such as the 
curriculum inflexibility, centralism, colonial science, and value conflict, as well as 
the opportunities such as recognizing the culture of nations, honoring the heritage of 
the Western civilization, attracting international professors, and paying attention to 
the Islamic philosophical foundations, when trying to become internationalized and 
localized. Also, to turn the threats into the opportunities, the solutions such as learning 
more English and incorporating human rights and democracy curriculum have been 
presented.
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