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 چکیده

 می جهانی واحد نظام یک ایجاد به نهایت در که مختلف های عرصه در هاست دگرگونی از ایی زنجیره ای پدیده شدن جهانی

 روبرو جهانی جامعه برای جدیدی شرایط پیدایش و محلی های فرهنگ پیوستگی با جهانی شرایط تحقق معنای به انجامدکه

 و ضروری جریان ناگزیر هستند خود را با این آینده نسل پرورش برای دولتها شدن جهانی فرآیند باب روز  شد، و خواهیم

 از نظام مندی و با بهره پرداخته سازی بومی به خود فرهنگ اخذ و بر اساسرا  نوین آموزش نیرومند سازگار کنند، و نظام

 ریزی برنامه چون هایی در زمینه و بهبود فرآیندها از جمله برابری و به پرداخته و محلی انسانی، فردی توسعه به جهانی دانش

 مادام صورت به زمان، مکان های محدودیت به توجه در فرآیند آموزش، فناوری، بدون همگانی و مشارکت درسی، تمرکز زدایی

امروز باید تفکر  در دنیای شود چرا که می آغاز در مراکز یادگیری کشورها از آموزش مسیر توسعه که العمر در نظر گرفت

 مهم بسیار ها که چالش جهت آموزشی راهبردهای شناخت و به نموده را اجرای تفکرات این محلی-بومی صورت و به داشت

در  محوری مساله عنوان به آن ها و اصالحات جنبه در تمامی آموزشی تجدید سازمان برای نماید پرداخت، بنابراین می جلوه

در  مخصوص در کتب ایرانی ملی و ارتقاء فرهنگ با حفظ زمان قرار بگیرد و هم آموزشی و مربیان ریزان دستور کار برنامه

و  معتبرداخلی کتب، مجالت، مقاالت)اسنادی  از مطالعه گیری ها بهره داده آوری جمع روش .منظور گردد مدارس تمامی

 جهانی نظری، مفاهیم و مبانی موضوعی ادبیات ارایه ابتدا به مقاله لذا در این  (است کشورمان اموزش وضعیت مطالعه-خارجی

 بهبود شیوه برای مناسبی راهکارهایپژوهش،  های یافته .است شده پرداخته و آموزش سازی، یادگیری و ابعاد آن، بومی سازی

 ازطریق آموزشی مربیان کلیه توسط نوین روشهای تنوع-آموزان دانش بین مشارکتی با تاکید بر یادگیری یادگیری و فضای

 .است آموزش شدن جهانی از ویژگیهای یادگیری سازی و بهینه وآموزش تدریس مجازی های شبکه ایجاد

 .محلی دانش درسی، برنامه سازی، بومی-جهانی شدن، جهانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

جهانی شدن با ابعاد وگستره نفوذ آن، وقوع حادثه ایی بزرگ در تحوالت جهان رابه همراه داشته و از گسترش تاثیرات فرهنگی 

امکان را  (. جهانی شدن این1811و عملی تا بسط روابط اقتصادی و بازرگانی را در سراسر جهان در بر میگیرد )آمارتیاسین،

برای  همه حوزه های مدیریت جامعه بشری فراهم آورده تا با توجه به شرایط، به اصالح خود و آموزش و پرورش نیز با تربیت 

نسل آینده جامعه به توسعه برمبنای دانش مداری و دانایی محوری متناسب با شرایط بومی و عملی هر منطقه بپردازد و 

ای بشربه عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل پیوسته دولتها را متعهد می سازد، تا به آموزش با کیفیت یکی از حقوق ه

مقوله جهانی سازی آموزش با دقت نظر بیاندیشند. حکمرانی جهانی نتیجه فرآیند جهانی شدن براساس ویژگیهای افزایش 

جرایی ساز و کارهای تحمیل مقررات بین روش های تصمیم گیری و نهادسازی بین المللی در زمینه های مختلف فنی و ا

المللی می باشد. در نتیجه ایجاد روش های آموزش نوین در نظام آموزشی در کلیه سطوح تحصیلی، دولتها برای پرورش نسل 

آینده ناگزیر از اخذ نظام های آموزش نوین جهانی بر اساس فرهنگ محلی خود و بومی سازی آن، هستند. تربیت و اصالح 

تقویت باورهای دینی، فرهنگی، و اجتماعی باعث می شود که فرد با تعریف مشخص از خود و ارتقا هویت دینی و ملی  سازی و

و ایجاد احساس افتخار در فرد باعث تحقق باورهای نوین جهانی و غنی سازی نظام آموزش منجرخواهد شد. ایجاد ظرفیت 

انسانی، مهارتهای ارتباطی خالقیت وخودگردانی، و با چگونگی  اخالقی و احساس های مفید نسبت به پدیده ها و روابط

یادگیری مادامالعمر و چگونگی ترویج تفکر نقاد می توان به توسعه پایدار دست یافت، نظام یادگیری ایجاب می کند در دنیایی 

یشرفت نمی گردد بلکه در که فناوری و تغییرات بسرعت پیش می رود اگرکیفیت برنامه ریزی ها کنترل نشود نه فقط موجب پ

برابرخیلی از واقعیت های موجود در جامعه و حتی نوآوریهای علمی و فنی و باورهای نوین مقاومت ایجاد خواهد شد. پژوهش 

پیش رو درصدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه می توان دانش محلی را درجهت توسعه انسانی، فردی، محلی از 

 زش غنا بخشید؟طریق جهانی شدن در آمو

و همچنین رابطه بین دانش بومی و نظام دانش رسمی ملی و جهانی چیست؟ چگونه می توان با استفاده از ظرفیت های اصلی 

آموزش همگانی به نظام های یادگیری مناسب دست یافت؟ و چگونگی آماده سازی نسل آینده برای زندگی اجتماعی مطلوب 

 ویژگیهایی خواهد بود؟  بر اساس معیارهای جهانی دارای چه

 و در این پژوهش سعی شده تا راهبردهای آموزشی الزم برای این پرسشها و برای برخورد با چالش های احتمالی نیز ارایه شود.

 پیشینه

جهانی شدن موضوعی که اخیرا توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است و یکی از حوزه هایی که بحث جهانی 

در آموزش به دو رویداد مهم تاریخی  تحوالت خاستگاه زمانی آن بسیار مهم و حساس محسوب می شود آموزش است. شدن در

که برخاسته از نهضت فکری ریشه داری بود که نظام  ،1691یکی زنگ خطر بحران جهانی در فرانسه در سال  بر می گردد،

نسل جوان فرانسه بر علیه نظام آموزشی بر پا کرد و اساتید دانشگاه  آموزشی موجود را زیر سوال برد و در واقع عصیانی بود که

 پیشنهادهای مختلفی برای تغییرنظام آموزشی به وزیران آموزشی داده بودند اما مورد تصویب قرار نگرفته بود. 1696درسال 

یاد کرد .گاه  "نا امید "به عنوان قاره چند سال پیش اکونومیست ،مجله پرنفوذ بریتانیایی ،در یک ادعایی کلیشه ایی ،از آفریقا 

قضاوتهای اروپا محورانه ای  درمورد نا کارامدی همه جانبه آفریقا ازطرح جهانی امور وجود داشته مانند این نمونه که آفریقا 

ن نداشته قاره ای است که در اکثر اوقات تاریخ گذشته و تا همین اواخر،به جز منابع طبیعی اش چیز کمی برای عرضه به جها

است.آفریقا به جای اینکه خاستگاه ایده ها و تکنیکهایی باشد که زندگی بقیه دنیا را تغییر دهد،وطن مردمانی بوده که اموری 

صرفا برای خود آنها روی داده است حتی مهمترین تغییرات در تاریخ آفریقا بوسیله نیروی کار از بیرون این قاره ایجاد شده 

ده منفعل از فرهنگ غرب نبوده است و معموال واردات فرهنگی را با شرایط و عالیق بومی تطبیق داده اند و است آفریقا وام گیرن

)دوپیانی به  با چنین عملی به خلق اشکال فرهنگی جدید و به عنوان نوعی جریان فرهنگی جهانی مورد استفاده قرار داده اند

 (. 18106 نقل ازتاجیک،
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(در تحقیقی دریافتند که اثرات جهانی شدن در قالب همه ابهاد و شاخص های سبک 1860) ،همکاران به اعتقاد سجادی و

 زندگی مشاهده شده را از نظر پاسخ گویان تغییراتی در سبک زندگی جامعه روستایی در حال وقوع است.

ن برای فرهنگ ( در تحقیق خودنشان داده اند که از مهم ترین فرصتهای جهانی شد 1811 )صحبت لوومیرزا محمدی،

دانشجویی می توان به آسان شدن زمینه برای آگاهی دانشجویان از فرهنگهای دیگر و تعامل سازنده با آنها اشاره کرد،از سویی 

دیگر،از مهم ترین چالشهای جهانی شدن برای فرهنگ مطلوب دانشجویی ما،می توان به تالش غرب برای سیطره فرهنگی بر 

   نام برد."فرهنگ برتر"عنوان  ر ما از طریق معرفی فرهنگ خود بهکشورهای دیگر از جمله کشو

 تعاریف عملیاتی

بیش ازچهار صد سال قدمت دارد.رابرتسون نیز مانند بعضی از متفکران معتقد است با این  globalizing ه ژوا جهانی شدن:

آنجا که گروهی ،جهانی شدن را تشکیل می دهد اما که جهان یک نظام واحد را تشکیل میدهد اما پر از اختالف و تضاد است تا 

 پر از اختالف و تضاد است تا آنجا که گروهی ،جهانی شدن را به عنوان واکنشی به این محدودیتها به شمار می آورند.

امعه به معنای تغییر شکل دادن کاالها و عناصر جهانی و هم خوان نمودن آنها با شرایط فرهنگی و اجتماعی ج بومی سازی :

خودی است. این فرآیند به گونه ای بسیارجذاب ،بطور هم زمان امکان برخورداری از فرهنگ دیگر را به شیوه مناسب امکان 

 پذیر می سازد و مرتبط با جهانی سازی است. 

 یادگرفتن و، آموزش یعنی یادگیری یکی از عوامل موثر در رشد و تکامل هر انسانی آموزش است. یادگیری و آموزش:

یادگیری کلید باال بردن کیفیت منابع انسانی است اگر آموزش مجموعه ای از فرآیند تلقی شود.فرآیند هایی که شکل دهنده به 

مهارت های حرفه ای و شکوفا ساختن استعداد ها برای مشارکت هوشمندانه و مسئوالنه و احترام به بشریت را شامل گردد. با 

ازی در امر آموزش و یادگیری و همچنین ارزش افزوده ای که از تعامل این دو با یکدیگر توجه به اهمیت هر دو مورد بومی س

 بوجود می آید مقوله قابل مهم و قابل بررسی و اجراست.

معادل  )الکوکبه ( و )العولمه ( در زبان انگلیسی است در زبان عربی نیز globalizationدر زبان فارسی معادل  جهانی سازی:

  (1811 ) تاملینسون، اتصال فرهنگی ( Albrow،1996) جمه شده اند. ادغام مردم جهان درون جوامع واحدجهانی شدن تر

 1618) پیروزی اقتصاد جهانی سرمایه داری ( Giddens،1994جدایی زمان از فضا ) (Harvey) فشردگی در زمان و فضا

،Wallerstein( بیانگر جامعه نو و شبکه ای )Castells،(1996  لینک  (1814) گسترش ارزش های مشترک بشری هام

(تعریف واحدی وجود ندارد و در معنای امروزی پدیده جدیدی که به گونه های Held، 1999) قلمروی گرایی فوق گسترش

 مختلف تعریف و تفسیر شده است.

 برنامه درسی

میدان مسابقه و یا فاصله و مقدار راهی است  و به معنای ((Race Courseاز ریشه التین  ((Curriculumواژه برنامه درسی 

که افراد باید طی کنند تا به هدف مورد نظر دست یابند.از لحاظ تاریخی نیز مفهوم میدان رقابت در نظام آموزش مدرسه ایی 

دانش  دارای بار معنایی خاصی است  و آن عبارت است از این که مدارس همواره چیزی شبیه  به یک میدان مسابقه را برای

آموزان تدارک دیده اند.و در مبانی برنامه درسی به حوزه های فلسفی و اجتماعی )انتقال،توسعه،بهسازی( و تاثیر ارزشهای 

اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و جوامع دیگر بر برنامه های درسی و فرایند تدوین آنها به عنوان پاالیشگر اهداف و مقاصد 

 حوزه روانشناختی و رهنمودهای اجرایی در کار بست برنامه از مبانی به شمار می رود. و  برنامه درسی میشود نام برد.

 دانش محلی

جامعه بومی اعتبار آن را در  دانشی که مردم و یا دانش محلی، بومی سازی،-دانش محلی و دانش جهانی در آموزش جهانی

دارایی های  محلی متفاوت.زمینه های اجتماعی موجود،زمینه محلی مورد آزمایش قرارداده و جمع آوری نموده اند جوامع 

فرهنگی و پیشینه متفاوت تاریخی ممکن است از جامعه ای به جامعه ای دیگر کامال متفاوت باشد و بنابر این دانشی که آنها 

 درسالهای گذشته مفید و معتبر یافته نیز ممکن است متفاوت و مغایر جلوه نماید.
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 بیان مسئله

یکی  ازحوزه  توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. "موضوعی که اخیرا " جهانی شدن"

هایی که بحث چهانی شدن در آن بسیار مهم و در عین حال حساس محسوب می شود آموزش هست .سیر تحوالت  طبیعی و 

لها پیش به وقوع پیوسته فضای جدیدی را بین ملل فناورانه در سطح جهان که از سا" و خصوصا ،ناگزیر سیاسی ،اجتماعی

آثار و نتایج سلسله حوادث خارج از  مختلف پدیدآورده که به هر چه نزدیکتر شدن ملتها و به تبع آن دولتها منجر شده است.

ت نخبگان اراده دولتهای بعد از جنگ دوم جهانی باعث توجه ویژه دنیا به فقر عمومی، محیط زیست در سطح جهانی و مهاجر

رشد سریع فناوری اطالع رسانی و تاثیرات شگرف آن مرزهای سنتی را  ،سویی شکل گیری جهان مجازیاز  شده است،

ماحصل این اتفاقات تدبیر و مدیریتی را باعث شده که فرا دولتی  درنوردیده است و می رود تا دنیای جدیدی را رقم بزند،

اری بر آن از طریق تربیت و آموزش برکلیه شهروندان جهانی متاثر از این پدیده است.آموزش نیز در این جریان ضمن تاثیرگذ

است و به جرات می توان گفت آموزش به روش سنتی و بدون توجه به استانداردهای جهانی و تغییرات و پیوند با ان غیرممکن 

ی با سایر ملل جهان مقایسه می ،کیفیت تمامی نظامهای آموزشی بطور گسترده اجهانی شدنخواهد بود چرا که درعصر 

شود.جهانی شدن که در مقابل پدیده جامعه جهانی قرار گرفته این فرصت را برای همگان ایجاد کرده تا همه بتوانند هزینه 

یادگیری کاهش داده و با بومی سازی آموزش های جهانی و همپای جهانی رشد کردن.جهانی -زمان و مکان را برای یاد دهی

جتناب ناپذیر است و تالشهایی برای سازگاری با آن به منظوردست یابی به فرصتهای توسعه جوامع صورت گرفته سازی امری ا

با این وجود نگرانی های بین المللی نسبت به خطرات و اثرات جهانی شدن بر جوامع و پیشرفتهای بومی و ملی وجود 

ه کشورهای در حال توسعه آغاز شده است.تاثیرات منفی دارد.جنبش های مختلف اجتماعی علیه تهدید جهانی شدن به ویژ

جهانی شدن شامل استعمار اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته است.افزایش شکاف فن 

تکنولوژی آوری بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته که مانع دستیابی به فرصت های برابر جهت بر خورداری از 

چگونگی به  درسطح جهانی از عوامل منفی دیگر و ترویج فرهنگ  و ارزش های غالب برخی ازکشورهای پیشرفته ناگزیر،

حداکثری رساندن فرصت ها و منافع جهانی شدن برای حمایت از تحوالت محلی و کاهش تهدیدات و تاثیرات منفی جهانی 

سازی به شمار می رود.گروهی معتقدند که جهانی شدن باعث نزدیکی بیشتر از از عوامل منفی دیگر این جریان جهانی  شدن،

 نیز خواهد شد. و... فرهنگی، نظر مبادالت اقتصادی و فرهنگی می گردد و در نتیجه همکاری و رقابت جهانی در زمینه های،

ی محلی ،ملی ،و توانایی زندگی لزوم آموزش افراد و موفقیت در عرصه های بین المللی و ترکیب فرهنگها در درون مرزها

کردن،فهمیدن و ارزش گذاردن بر تفاوتهای فرهنگی یکی از ارزشمندترین درسهای آموزش چهانی شدن است که در دیدگاه 

در دنیای امروز که زمان با هزینه برابری می کند و هر چه زمان  (.Sundaran، 2441) جهانی می توان آن را برآورده ساخت

د گویی هزینه هایی است که مصرف شده باید در نظر داشت که در حیطه بومی سازی تفکرات جهانی  و بیشتری صرف شو

همپای جهانی رشد کردن هم فرصتهایی وجود دارد که می توان شکاف بین واقعیتهای زندگی و آموزشهای مدرسه ای را 

-2فراوانی اطالعات -1د با آنها مبارزه کنیم کاهش داد. همانطور که میدانیم نظام آموزشی دستخوش سه معضل است که بای

عدم تناسب و برخالف گذشته آموزش امروز و آینده به معنای فرآیند دائمی یادگیری توسط هر انسان و هر -8واپس گرایی 

شناخت خود آگاهی از  استعداد، پرورش هوش، ،است. کسب دانشجامعه است و یکی از اهداف تازه آموزش یادگیری تغییر 

ازجمله  ایفای نقش مسئوالنه و... غلبه برانگیزه های نامطلوب و ویرانگر، بتها و به کار انداختن قوای ذهنی خالق و پرتخیل،موه

پس با برنامه ریزی در بخش برنامه درسی در بخش شیوه های یادگیری  (.1664 )کینگ واشنایدر، هدفهای آموزشی نوین است

زش جهانی و بومی سازی با تاکید برجریان خود هدایتی و نیز احترام به تجربیات ،پایه مورد نظر برای دستیابی به اهداف آمو

ریزی اساس یادگیری مادام العمر با توجه به کارکرد نوآوری در آموزش و پرورش ،جامعه مدرن به نیازها و ضرورتهای اجتماع 

گذشته باید صورت پذیرذ،و این پیوند باعث بهبود  توجه دارد و مقید به سنت ها ،ماموریتی بیشتر از انتقال فرهنگ و دانش
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آنچه  تاثیر فراوانی را برای پیشرفت سبب خواهدگردید، ،منطقهکیفیت آموزش و تعمق یادگیری باتوحه به شرایط بومی هر 

 (1812)بیات، و قالبهای تازه خواهد بود. وسعت، سرعت، ،متمایز کردهجهانی شدن معاصر را 

 اهداف تحقیق

آموزش در جهان به حدی دگرگون شده که دیگرآموزشهای تک بعدی و معلم محوردر دوره کتاب و عصر چاپ کاربرد امروزه 

عصر حاضر عصر بهره  چندانی در دنیای مدرن امروز ندارد و این قاعده شاید طبق نظرمانوئل کاستلز به دلیل جبر فناوری باشد،

لذا هدف این مقاله بررسی اثرات جهانی شدن در امر  ری و آموزش است،گیری از اطالعات و فناوری اطالعات در جهت یادگی

 آموزش و تاثیر آن در پذیرش جهانی سازی و بومی کردن تفکرات جهانی در راستای توسعه پایدار از طریق آموزش می باشد

و کنترل تاثیرات جهانی پر واضح است که مدیریت  زیرا توسعه صرفا بر مبنای دانش مداری و دانایی محوری محقق می شود.

اما آموزش یکی از عوامل  شدن به برخی موضوعات پیچیده و بین المللی مرتبط است که فراتر از محدوده این مقاله است.

اساسی بومی است که می تواند برخی از اثرات منفی جهانی شدن را کاهش و به اثرات مثبت تبدیل و در روند اجتناب 

دغدغه اصلی در اصالحات آموزش فعلی  عه افراد و جامعه محلی تهدید ها را به فرصت بدل نماید.ناپذیرجهانی شدن برای توس

محلی، چگونگی به حداکثر رساندن اثرات مثبت و به حداقل رساندن اثرات منفی شدن در توسعه پایدار  برای تحوالت ملی،

که آنها را معتبر و متناسب با محیط منطقه بومی هدف از  بومی سازی دانش و منابع دانش جهانی بطوری  همه جانبه است.

نموده و هدف آن ایحاد فرصت ها و تجربیات آموزشی برای فراگیران و گسترش چشم انداز بین المللی آنها در حال حاضر و در 

شود و  آینده است چرا که وابستگی جهانی اهمیت دارد اگر ارزش های بومی در طراحی اهداف آموزشی و برنامه درسی لحاظ

 جهانی سازی شوند.  ،دانش محلیتجارب جوامع و  هویت فرهنگی، فعالیت های آموزشی با حفظ ارزشهای محلی موجود،

 روش

تحلیلی است.در روش توصیفی مفاهیمی که مرتبط به موضوعات مقاله و -روش های مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی

یلی به چرایی ،چیستی و چگونگی مسئله جهانی سازی و بومی سازی در امر مورد شرح و بسط قرار می گیرد.در روش تحل

روش کتابخانه )استفاده از  علل ایجاد آن تحلیل روابط بین آنها پرداخته می شود.روش جمع آوری مطالب، آموزش با کیفیت،

 و نیز استفاده از اینترنت بوده است. مقاالت معتبر داخلی و خارجی( مجالت، کتب،

 چارچوب نظری تحقیق

نظریه نظام جهانی نخستین اولین بار توسط امانوئل والرشتین مطرح گردید که بعنوان پیشرفته ترین کوشش برای تبیین 

الگوهای نا برابری جهانی محسوب می شود. آرا،اندیشه ها و نظریه های جامعه شناسان را در باب جهانی شدن  می توان در سه 

نظریاتی است که در غالب نظریه های معطوف به ساز و کارها و تحوالت کالن  :ی کرد. بخش اولبررسبخش دسته بندی و 

نظریاتی است که در تالش برای فهم جامعه ایی  :بخش دوم برومارکس(. و دورکیم، ،تماعی به موضوع پرداخته است )کنتاج

 لوهمان، هاربین، داتلپ، )پارسنز، ی گویدنظام جهانی به صورتی پراکنده ازجهانی شدن سخن م در حال شکل گیری  یا

نظریات نظریه پردازان متاخر است که فرآیند پرشتاب و گسترده ی جهانی شدن  بخش سوم: مک لوهان(. گیلپین و والرشتین،

 رابرتسن، گیدنز، )هاروی، تجزیه و تحلیل می کنند و نظریه های جامع ترودقیق تری درباره این موضوع به نظر می رسند

 ترز(.وا

این فضا  جهانی شدن حاصل برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می آید.

در گستره ای نامتناهی  با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده و امکان کنش و روابط اجتماعی را در  و زمان جدا شده از مکان،

کند.و نتیجتا جامعه ای جهانی شکل می گیرد که معطوف به انواع پیوند و رابطه فرد با آن جامعه ای بسیار بزرگتر فراهم می 

 .(1811 )گیدنز، جامعه جهانی است

 بحث 

چاره ای ندارد جز  ،اگرخواهان رفاه شهر وندانش باشد گریزناپذیر که هر جامعه ای جهانی شدن واقعیتی ضروری و ملموس و

رومند سازگار کند. جهانی شدن : پدیده ای چند بعدی است که برای ملل مختلف جهان فرصت ها اینکه خود را با این جریان نی
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بومی -و پیامدهایی خواهد داشت و باید صفحه این ترازو بسمت مزیت باشد تا این پدیده در هر ملتی قابل انجام باشد .جهانی

تا  نی در یکدیگر از ان استفاده می شود و تالش می نمایدداری که می توان برای ادغام نیروهای محلی و جها سازی مفهوم معنا

فراگیران را به فراسوی مراحل ارتباط بین فرهنگها ، آگاهی و رواداری سوق داده افراد جامعه را موظف می نماید که از 

که موجب می شود  فرهنگهای مختلف درک عمیقی داشته  و فواید ، اختالفات و شباهتهای مفاهیم را دریابند الگوی توانمندی

عملکرد  جوامع یادگیری بتوانند از طریق گفتگو در موقعیتهایی که از نظر اجتماعی غیر مسئوالنه و ناعادالنه تلقی می شوند،

تثبیت این شیوه برای جوامعی  و به معنای حضور همزمان گرایش های جهانی سازی و بومی سازی است. مناسبی داشته باشند،

از امکانات و دستاوردهای دیگر فرهنگها هستند یکی از اصول الزامی پیشرفت است.خاص کردن عام  که در پی بهره گیری

جهانی سازی به چند  (.1810)ربانی، گرایی تا همراه با حفظ ویژگی های خود ازمزایای فرهنگ جهانی نیز برخوردار گردند

که از طریق آن رویدادها، تصمیمات و فعالیت های صورت  را تعریف می کند "جریانی"گانگی ارتباطات و پیوندها و این مفهوم 

گرفته در یک بخش از دنیا می توانند تاثیرات مهمی بر افراد و جوامع دور افتاده ترین بخش های جهان داشته باشند. امروزه 

.به سهولت از مرزها و  ..، جرایم، فرهنگ، آالینده ها، داروها، اعتقادات  وارتباطاتکاالها ، سرمایه مردم ، دانش، تصاویر، 

فرهنگ . ، فناوری اطالعات استمحرکه این تغییرات سریعسرزمین می گذرند. علت این شکل گیری نوین یا به عبارتی ، موتور 

حمایت می کند و در برخی از دیدگاهها پروسه  ، تنوع و تمایز را نیز تشویق وا یک نیروی همگن کننده نیست بلکهجهانی تنه

، اقتصادی را نیز در پی دارد. یکی از عوامل موثر و ضروری در رشد و نوعی تحمیل فرهنگی، سیاسیر درون خود جهانی شدن د

جهان  ،فهمیدنتکامل زندگی هر انسانی آموزش است. آموزش و پرورش نوین به معنای یاد گرفتن در زندگی و از زندگی و نیز 

بنابراین فرآیند  ماموریت اصلی آموزش و پرورش تربیت نسل آینده است. در حال تغییری است که در آن زندگی می کنیم.

آموزش و پرورش باید به گونه ای باشد که مخاطبان آن تصویر درستی از جهان پیرامون خود داشته باشد و ضمن حفظ هویت 

این برنامه درسی و فعالیت های ملی و بومی خود بتواند از فضای جهانی شدن استفاده کند و راه فرهنگ مهاجم را ببندد. بنابر

آموزشی باید طوری تدوین و طراحی شود که شهروندان آینده توانایی و مهارت زیستن برای خود و زیستن با دیگران را پیدا 

در عصر جهانی شدن نقش معلم و موثر  کرده و جامعه را متناسب با ارتباط جهانی بر پایه داشته های بومی و محلی خود بسازد.

، ارائه کرد و معلم را محور تحول نظام آموزشی قرار داد، فراگیرتغییر و تحول شده بنابر این باید تعریف جدیدی از فراده و  دچار

برنامه درسی و محتوی آموزشی با نظر معلمان هر منطقه ارائه شود، لذا برای ورود به این فرآیند باید برخی از استانداردهای 

ابتدا به برخی به بررسی مولفه های تاثیرگذار بر جهانی شدن آموزش کشور پرداخته شده است جهانی موجود را رعایت کرد 

یافته های این مطالعه نشان می دهد که چند گام برای ورود به فرآیند جهانی سازی نظام آموزشی مورد نیاز است اولین گام در 

وان مولفه های جهانی را بومی سازی کرد تا با فرهنگ ایران و البته در تدوین و اجرای این استاندارد می ت .بحث فراگیران است

گام بعدی زیر ساخت  اسالم هم خوانی پیداکند در زمان بومی سازی استانداردهای حهانی ،باید کیفیت مد نظر آن حفظ شود،

سطح علم و دانش در مناسبی برای استفاده از تکنولوژی در بحث آموزش است، تا با استفاده از فضای مناسب برای ارتقای 

آخرین قدم هم عالوه بر برنامه ریزی مطلوب در زمینه های برنامه درسی ،   تمامی ابعاد جهت فراگیران به کارگیری شود.

و از آنجا که در کشورهای توسعه یافته  بررسی نتیجه و آزمون راه و مقایسه آن با استاندارد های جهانی اسالمی است.

، اصل های اساسی هستندکه ساختارآموزش و پرورش را تغییر داده است لذا با مشارکت کارکنانوری و تمرکززدایی ، توسعه فنا

به افزایش اثربخشی و کارآیی سیستم   ،جایگاه سازمانیتفویض اختیار روابط  انسانی از جایگاه ویژه و نزدیکی کارکنان باهم در 

با رشد بهره وری و بهبود روحیه کارکنان با افزایش نظارت در  و تعهد سازمانی منجر شده است و فرهنگ یادگیری همگانی

برنامه ریزی  درسی مقام های محلی خود را پاسخگو دانسته و با احساس مسئولیت به کیفیت آموزش می اندیشند و این 

ی خواهد داشت )و اصالحی موجب بهبود بازده اقتصادی و اجتماعی و افزایش  سرمایه گذاری در آموزش پایداری بیشتر فرآیند

از طراحی برنامه درسی را به  %24 درکشورهایی مثل سنگاپورکه پیشرفت داشته اند علت را اینگونه تفسیرنمودند که آنها

مدارس واگذارکرده اند( یعنی در کشورهای توسعه یافته آموزش به عنوان جزئی از کل تحت تاثیرجهانی شدن قرار گرفته 

انش محلی بتوانند در جهانی سازی تقویت شوند سهم بیشتری در توسعه بومی ایجاد خواهند است.پس اگر دانش جهانی با د
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کرد و همچنین مشارکت بیشتری در رشد دانش جهانی و تحوالت جهانی ایفا می کنند البته این امر مشروط بر این است که 

 دانش محلی در سایر جوامع معتبر باشد.

 نتیجه گیری 

، باید واقعیت محلیی روز افزون بین المللی در مورد تاثیرات مثبت و منفی جهانی شدن برتحوالت بومی و با توجه به نگرانی ها

های شیوه های جهانی سازی و بومی سازی در آموزش را به گونه ایی مدیریت نمود که مزایا به حداکثر رسیده و معایب به ویژه 

ر ها ممکن است در بعضی کشورهای توسعه یافته ترجیح داده شود در کشورهای در حال توسعه به حداقل برسد برخی راهکا

در حالی که در برخی از کشورهای در حال توسعه انتخاب مناسب دیگری داشته باشد با وجود این ارزش های سازمانی و 

ر از پیامدهای جهانی یکی دیگ اجتماعی و ادغام بومی تعامل با دنیای پیرامون پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز باشد.

، پس جهانی شدن با تغییراتی که در فرهنگ بومی  نوعی همسان سازی استشدن ارائه هویت جدید و سعی در تخریب سنن و 

هویت فرد دارد، تغییرات وسیعی را در ابعاد مختلف زندگی بجای می گذارد فلذا به گفته ی گیدنز جهانی شدن از بین بردن 

ا حد ایجاد یک هویت کالن و خودی با مفهوم عدم وجود بیگانه است.اسالم در برابر این تعارض های مرزهای خود و بیگانه ت

هویتی ناچار به واکنش است و نوعی مرزبندی ایجاد می کند که مبین تفاوتهای جدی در تفاسیر اسالم و بیگانه است و این 

زیر خواهد شد که می شود با تدابیری ظریف و حکیمانه به تضاد بین رویکردهای جهانی شدن  و اسالم منجر به چالش های ناگ

فرصت هایی رسید که اگر غیر این عمل شود به ناهمواری در توزیع دانش و نیز مصائب بهره کشی اقتصادی و ترویج روحیه 

احب نظران به مصرف گرایی و مشکالت بیشمار دیگری را نظاره گر خواهیم بود که این بخشها باید در برنامه درسی با نظر ص

شکل ویژه ایی منظور و در هیئت های جدا گانه به تدوین عناصر برنامه درسی پرداخت به عنوان نمونه به شکل کارشناسی 

استفاده از فناوری اطالعات و فضای مجازی نزد سنین مختلف چگونه اعمال شود و سهم هر فرد به چه نحوی است و ساختار 

 .عریف شوداستفاده در مرزهای جغرافیایی ت

 پیشنهاد های کاربردی

 بازنگری شیوه های ارزشیابیوفنی و باورهای  ایجاد ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت عمومی در محتوی برنامه درسی و  

در عناصر برنامه درسی و نظارت در کیفیت برنامه ریزی ها و کنترل در راستای تحقق اهداف جهانی شدن با توجه به نوآوری 

 که در مسیر جهانی شدن باید پیش برود. و باورهای نوین های علمی  و فنی

وش نوین و ضمن آشنایی این قشر با انتخاب کلیه اساتید و مربیان در تمامی بخشهای آموزشی کلیه نهادها و سازمانها به ر

، توجه دادن آنها به دوره های ضمن خدمت با عنوان برنامه درسیمردم در تهیه عناصر   %144روشهای جلب مشارکت 

مشارکت در مطالعات مفهومی و تجربی و تهیه محتوی بصورت منطقه ایی منطبق با نیازهای آموزشی و پرورشی و مراحل نیاز 

 تا به اهداف مطلوب در مجیط واقعی آموزشی دست پیدا نمایند. منطقه و نوع و حیطه کاری،و رشد فراگیران 

تفویض اختیار به مربیان و اساتید بخشهای آموزشی سازمان ها جهت دستیابی به استانداردهای جهانی و با فراهم آوردن 

 و تفویض قابلیت نظارت.امکانات و تجهیزات و به در گیرکردن معلمان و اساتید با محیط های واقعی 

سازمانهای حرفه ای و -اجتماعی با استفاده از قابلیت نهادهای آموزشی-فرهنگی-ملی-برنامه ریزی برای تقویت باورهای دینی

 .رسانه های گروهی  با گردآوری تمهیدات وتسهیالت

ص بودجه مجز او تایید شده جهت در برنامه درسی تحت عنوان آموزش مستمر به اساتید و معلمان  و تخصیگنجاندن بخشی  

آموزش گوناگونی تدریس و یادگیری در شیوه آموزش جهانی که وسیله مهمی برای پیشبرد اصل برابری فرصتهای یادگیری 

 است.

تاکید در برنامه درسی و اتخاذ مرزبندی و پیش بینی راهبردهای اجرایی و عملیاتی جایگزین پیامدهای منفی و تعارض نقش  

 ی شدن و استفاده از تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت در مکتب اسالم.های جهان

 پیشنهاد و راهکار پژوهشی

 .شناخت یاد گیری به عنوان فرایندی استنباطی تازه از نقش خویش در قبال جامعه جهانی



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 47-40، صفحات 1911  بهار، 1، شماره 6دوره 
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